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ŞTIŢI CE ESTE CEBA?
Este Asociaţia, de. Afa

ceri Central — Europene 
(Central — European Bu- 
siness Association), or
ganizaţie înfiinţată în i. 
nul 1994 şi cuprinzând 

, şase state europene, între 
care şi România, cu re- 

, prezentare în toate Ju
deţ îl s ţăi ii

Zilele trecute ne-a vi
zitat Ia redacţie dl ing. 

, Zefir Ştefănescu, ' din 
.. municipiul Hunedoara, 
.împuternicit al CEBA 

pentru judeţul nostru, 
care ne-a spus câte ceva 
despre rosturile şi pro
blemele asociaţiei.

— CEBA a funcţionat, 
până la 31 decembrie 
1994, sub numele de Euro- 
net Tir, fiind primul 

.sistem integrat şi inter
naţional de Informaţii 
pentru Dezvoltare Urba
nă şi Rurală. Are sediul 
la Budapesta şi cuprin
de, p r  lângă Ungaria, şi 
Cehia, Slovacia, Romă. 
nia, Slovenia, Croaţia. In 
acest an, asociaţia va 
primi încă 13 ţări, după 
ce îşi vor întocmi toate 

• formalităţile necesare.
— Care este scopul
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Se vor retrage 
dhi circulaţie 

mărcile germane 
dintr-o emisiune 

mai veche
Se retrag din circulaţie 

mărcile germane emisiune 
mai veche. Este vorba de 
bancnotele de 5, 10, 20, 50, 
100, 200, 500 şi 1000 de 
mărci. Până la 30 iunie 
a.c. circulă în paralel am- 
beie emisiuni de mărci ger
mane cu putere egală. Cum- 
în România nu există 
filiale ale Băncii Centrale 
a Germaniei — Bundes
bank, până la retragerea 
din circulaţie a vechii e- 

. misiuni de mărci germane, 
cei Ce le posedă se pot 
adresa băncilor comercia
le : româneşti pentru vin
derea sau preschimbarea 
lor. Astfel, B.C.R. asigură 
pentru populaţie, până la 
3f martie: primirea în 
cont; schimbarea cu altă 
valută (cu plata unui 
comision), cumpărarea măr
cilor din vechea emisiu
ne: La Banca Agricolă, de 
asemenea, pot fi depuse în 
eon* ’ sau vândute mărcile 
;i|inr vechea emisiune, până 
la t sfârşitul lunii mai. 

.O u ă  această dată, până la 
termenul limită de pre- 
ScUaîbare, posesorii se pot 
atfcesa B.R.C.E. (Sucursala 
Deva se află în faza de 
mganizarc). , .

principal al asociaţiei ?
— Acordarea ‘de spri

jin ţărilor membre în 
rezolvarea problemelor 
profesionale cu privire 
la dezvoltarea urbană 
şi rurală, a relaţiilor co
merciale între adminis. 
traţiile locale şi fir
mele de profil din teri
toriu, participarea co. 
mună la elaborarea pro
iectelor de dezvoltare şi 
lărgirea fundalului pro
fesional.
. — Ce acţiuni concrete 
are înscrise în program?

— Anual, organizează 
Conferinţa şi Expoziţia 
Internaţională pentru 
Dezvoltarea Localităţilor. 
Prima a avut loc în 1994. 
La cea de a H-a, care-şi 
va desfăşura lucrările 
la Budapesta, între 27— 
30 martie a.c., sub em
blema „Infrastntcţure ’95“, 
va participa şi o dele
gaţie din ju d e ţe  nostru.

— Ne puteţi spune 
componenţa delegaţiei?

— Arh, Ion Constanti- 
nescu — de Ia Consiliul 
judeţean Hunedoara (con
ducătorul delegaţiei), O- 
vidiu Hagea — primarul

i
municipiului Deva, Re. |  
mus Mariş — primarul » 
municipiului Hunedoara, |  
Gheorghe Berea — pri- « 
mărul municipiului . P e -1 
troşani, Gomeliu Io- J 
nescu — directorul - g e - | 
neral al - R;A.Q.C.L. J 
Deva, Laviniu Christian |  
— directorul gefteral 1 
al R.A.M.G.G.L. ■ Ha- j 

.nedoara, -Doru Gaiţa — I 
'directorul general al J 
S. G. „ICSH“ S.A. Hu. I 
nedoara, şi Mitică Sârbu * 

■ —. directorul IPH Deva. |  
Participă cadre de spe- « 
ciaiitate care au tangen- I 
ţă şi interese comune J 
pe linia dezvoltării lo- t 
calităţilor. De menţio- J 
nat şi. faptul că admi- |  
nistraţiile judeţeană şi I 
municipale, ca şi socie. j 
tăţile de profil repre- |  
zentate la Conferinţă vor » 
fi primite ca membri | 
CEBA, cu toate drep- , 
turile cuvenite. I

— Altfel spus, încă un ‘ 
canal de intrare a Ro. j 
mâniei în Europa... * , 

—- Era şi cazul. După-'  
atâtea ploi şi vânturi, ni I 
s-arată soarele.. «

DUMITRU GIIEONEA |

U N A  

PE ZS
•  Prietenul anevoie 

se' cunoaşte.
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Sâmbătă, 18 martie

După ce în ziua prece
dentă s-a înregistrat o 
uşoară ameliorare a vre
mii, azi procesul va 
continua pe fondul a* 
celeiaşi circulaţii a ae
rului dinspre sud-vest. 
Sunt posibile piei, mai 
ales în vestul şi nordul 
ţării, iar la munte, in 
regiunile nordice, ploile 
vor avea caracter mixt 
Temperaturile în creş-i 
tere, maximele vor a- 
tinge, în general, 12— 
14 grade C, pe alocuri 
mai ridicate în sudul 
ţării.

In zilele următoare 
procesul de Încălzire a 
vremii va continua.

-  M ANUW M W UW M W Ai

Casa memorială Crişan, din satul cu acelaşi nume. -
Foto PA VEL LAZ A

CALUl TROIAN
Am evitat să abordez 

în cadrul rubricii desti
nate tranziţiei proble
matica convieţuirii din
tre români şi maghiari 
în spaţiul transilvan, în
trucât am considerat că 
este o falsă pr6blemă. Eu 
însumi sunt născut în 
Ardeal,' şi încă în par
tea cedată prin odiosul 
Dikţat de la Viena, mî-am 
făcut studiile la Cluj în 
perioada imediat urmă
toare revoltei din 1956 
de la Budapesta, cu con
secinţele cunoscute asu
pra studenţimii transil
vane, deci am auzit şi 
am văzut multe. Con
cluzia la care am ajuns 
după propria-mi expe
rienţă de viaţă este că 
între oamenii obişnuiţi 
— români, unguri sau 
saşi, trăitori în Ardeal — 
nu există neînţelegeri 
fundamentale sau fric-

vania nu există stări 
majore de conflict, că ei 
ar dori să fie lăsaţi în 
pace să convieţuiască îm
preună, să-şi vadă de 
necazurile şi grijile lor; 
comune.

Dar cum politica e 
politică şi cum zâzania 
este' zâzanie şi fără 
zâzanie ' nft se poate 
face politică, lucrurile nu 
s-au oprit aici. U.D.M.R.- 
ul, pârtid constituit pe 
criterii etnice, şi-a creat 
b e lită  politică care a 
acţionat cu mai mult 
rafinament, prezentând 
ţării şi lumii minorita
tea maghiară din Româ
nia drept lipsită de drep
turi şi libertăţi de către 
cei ştiaţi la putere. O 
atitudine, deci, de opo
ziţie, şi cum opoziţia a- 
vea şi ea nevoie de 
voturi. Convenţia Demo
cratică s-a grăbit să

T R A N Z I Ţ I A

ţiuni. Convieţuirea de 
secole pe aceste melea
guri le-a conferit tutu
ror înţelepciunea de a 
se trata reciproc cu to
leranţă şi cumpătare, de 
a-şi respecta unul ce
luilalt credinţa, obiceiu
rile şi tradiţiile. Şi dacă 
uneori spiritele "se mai 
încing, ele nu depăşesc 
nivelul unor certuri de 
familie... Ba aş spune 
că dacă cineva ar pu
tea contabiliza raportu
rile româno—maghiare
din Transilvania, relaţii
le de prietenie şi întra
jutorare ar depăşi de 

« sute şi mii de ori pe 
' cele de neînţelegere.- 

Problema maghiarilor 
din Transilvania consti
tuie însă tin subiect 
preferat al unor oa
meni politici sau al u- 
nor partide din tredut şi 
de astăzi, care încă mai 
trăiesc' cu nostalgia Un
gariei Mari. După crea
rea la 1 Decembrie 1918 
a statului naţional uni
tar român, aceşti nos
talgici au contestat con
tinuu Tratatul de la 
Trianon, fără să obţină 
o recunoaştere interna
ţională. Ruperea de că
tre Hitler şi Musolini a 
unei părţi din Ardeal a 
fost un act fascist, \a- 
nulat după război 'de co
munitatea internaţională.

In situaţia confuză de 
după decembrie 1989 s-a 
mai încercat încă o dată 
răscolirea 'problemei ma
ghiarilor din Transilva- 

. nia, dar fără succes, pen- 
tru că cercurile politi
ce care au fost în umbra 
acestor evenimente au 
neglijat realitatea că în
tre românii, maghiarii 
şi germanii din Transil-

primească U.D.M.R.-ul în 
rândurile sale şi să-i 
susţină demersurile pri
vind obţinerea dreptu
rilor şi libertăţilor pen
tru minoritatea pe care o 
reprezintă.

Lucrurile au mers O 
vreme bine, toată lu
mea a fost mulţumită în 
cadrul Convenţiei. Până 
când unii lideri udeme- 
rişti au declarat că nu 
recunosc statul -naţional 
unitar român, că doresc 
crearea de enclave de 
autoguvernare pe crite-, 
rii etnice etc., etc. A- 
ceste declaraţii au avut 
efectul „calului trpian“ i 
asupra Convenţiei, şi aşa ‘ 
măcinată de o vreme de 
unele disensiuni.

Cum nerecunoaşterea 
caracterului naţional şi 
unitar al statului ca şi 
crearea în interiorul a- 
cestuia a unor spaţii 
autonome de autoguver
nare sunt anticonstituţio
nale, a' fost nevoie ca 
principalele partide din 
Convenţie să s6 desolida
rizeze de U.D.M.R., prin 
declaraţii publice ferme. 
Soarta Convenţiei în 
sine se pune astfel în 
discuţie.

Iată ce poate face 
politica sau mai bine 
zis ^politicianismul a- 
tunci când se exploatea
ză şi se speculează pro
bleme delicate, ca a- 
ceea a convieţuirii de 
secole între români,, ma
ghiari şi germani pe pă
mântul transilvan. Dacă 
în locul jocului- politic 
s-ar fi apelat la bunul 
simţ. al oamenilor sim-

TIBER1U ISTRATE

(Continuare fn pag. a 2-a)

I PRESELECTIE 
PENTRU

„MISS DEVA 1995"
I  Direcţia judeţeană pen-

Itru Tineret şi Sport- De
va anunţă că Organiza-

Iţia pentru tineret „Phoe- 
nix“ iniţiază preselecţia 
I  pentru concursul „Miss

1* Deva 1995“. Candidatele 
^trebuie să aibă vârsta 
între 16—25 ani. Inscrie- 

I  rile se fac . zilnic, între 
!  orele 10—18, la sediul 
I  D.J.Ţ.S. t)eva, str. O.

I Gbgâ, până cel târziu in 
data de 29  martie a.c.

. Informaţii se pot obţine 
la 'telefoanele 616515 şi 
616799. (D. G.).

„COMORI
FOLCLORICE"

Sâmbătă, 18 martie şi 
duminică, 19 martie a.cf, 
Ia Brad are loc Festiva
lul — concurs inter jude
ţean pentru tarafuri şi 
grupuri instrumentale de 
muzică populară. Mani
festarea,’ organizată de 
Inspectoratul Judeţean 

■ pentru Cultură, Centrul 
- Judeţean al Creaţiei 
’ Pepiitere, ŞonsiHul local

şi Casa de Cultură Brad, 
reuneşte formaţii din 
judeţele Alba, Arad, 
Bihor, Caraş-Severin, 
Cluj, Sibiu, Suceava, Ti
miş, Hunedoara Specta
colele încep la orele 16 
şi 19 (sâmbătă) şi, res
pectiv, 11 (duminică), 
când va avea loc Gala 
laureaţilor. I n . ambele 
zile» vor avea loc parăzi 
ale portului popular. 
(M. B.).

FOTBAL 
PE STADIOANE

Dacă suporterii Gor- 
vlnului Hunedoara, Jiu
lu i Petroşani şi Vega 
Deva nu v o r lua sâmbă

tă drumul stadioanelor, 
întrucât echipele lor fa
vorite evoluează în de
plasare, spectatorii din 
Bărbăteni, şi Călan au 
posibilitatea să urmă
rească 2 meciuri foarte 
atractive. Sâmbătă : Mi
nerii! Bărbăteni — Mi-' 
nerul Certej-şi dumini
că : Victoria *90 Călan 
— Minerul : Anlnoasa. 
Ambele partide se dispu
tă de la ora 11. (S. O.}.

SERVICII
•  Farmacie de servi

ciu In Deva — „Saluta
ri*", str. Libertăţii, bloc 
1B, parter.
. •  In Hunedoara este

deschisă Farmacia /Tea- 1 
farmec", str. Viorele, nr. I  
l, bloc 6 (Micro VII). 5

•  Serviciul de tele- I  
fonarea telegramelor — m 
612021. |

•  Pentru defecţiuni la a 
instalaţiile sanitare, su- |  
naţi la telefonul 616376. g

CORVINUL — I 
LEGITIMAŢII |

F.G. Corvinul Hune* I  
doara anunţă că a lnce- I  
put operaţiunea de pre- I  
schimbare a legitimaţii- |  
lor de susţinător. Noile I  
formulare pot fi ridica- * 
te zilnic între orele 8— I  
16, de la sediul clubu- 9 
lui. (S. G.). I
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leranţa zero (23—26); a  a „MINERUL" Lunea: 
„MODERN" Hunedoara: Răul ucigaş (24—26); «
O fată, 2 băieţi, 3 posibj- „LUMINA" ILIA : Clien» 
lităţi (20—23); Răzbună» tul (24—26). -

N O I P U N C T E  V A M A L E

I

m ■■

I

m m
s â m b ă t ă ,
18 MĂRITE

u Sf. Chirii, Patr. Ie. 
rusalimului (Pomenirea 
morţilor);

U 1871. Proclamarea 
Comunei din P aris;

•  1906. Traian Vuia a 
realizat, pe câmpul de 
la Montesson, primul 
zbor cu motor cu mij
loace proprii de bord ;

•  S-eu născut: în 1892, 
scriitorul DUILIU ZAM- 
FIRESCU (m. 1968); în 
1910, scriitoarea IOANA 
POSTELNICU; in 1917, 
omul poliţie şi epigra. 
mistui MIRCEA IONES- 
CU-QUINTUS; în 1926, 
la Călanu Mic, ROMUL

MUNTEANU, critic ş t ;  
istoric lite rar; I

•  Soarele răsare Ia ora '  - 
6,24 şi apune la 18,25; j

o Au trecut 76 zile I 
din an; au rămas 289; j 

DUMINICA, l
19 MARTIE ;

•  Sf. Mc. Hrisant, Da- |
ria şi Iiaria ; *
. O S-au născut: în 1895, j  
poetul şi matematicianul* 
ION BARBU (m. 1964); I 
în 1951, poeta CAROLI- ; 
NA ILICA. |

LUNI, 20 MARTIE J
o Cuv.- Mucenici ucişi t 

în Mănăstirea Sf. Sava ; 1
o S-a născut, în 1886, J 

poetul GEORGE TO- |  
PIRCEANU (m. 1937); »

•  Au m u rit: în 1951, §
folcloristul ARTUR GO- « 
ROVEI (n. 1864); în 1975,1 
publicistul TIBERIU * 

VORNIC (n. 1900). j

In scopul alinierii ac
tivităţilor. vamale la ni
velul standardelor euro
pene — aprecia dl ec. 
Gheorghe Aldea, directo
rul Direcţiei , Regionale a 
Vămilor din Arad — în 
acest ân sunt alocate 20 
de miliarde de lei,‘ponde- 
rea deţinând-o construc
ţiile şl modernizările la 
făîhile de la graniţele 
vestice ale ţării noastre.

De menţionat şi faptul 
că în cadrul programu
lui de dezvoltare şi îm
bunătăţire a activităţile» 
specifice s^a prevăzut, fă- 
cându-se în acest sens 
toate demersurile necesa
re, ca ş} în . Judeţul nos
tru să fie înfiinţate

doua noi puncte vamale.
Unul dintre acestea va 

funcţiona la Peştiş, fiind 
posibil să fie deschis în 
scurt timp, având ca O- 
biectiv principal derula
rea activităţii de import- 
export realizate de către 
S. G. „Siderurgica" S.A. 
din Hunedoara,

1 Celălalt punct vamal, 
care necesită investiţii in. 
semnate, inclusiv construc
ţii noi şi laboratoare de 
specialitate, va funcţiona 

' la Deva, având ca obiec
tiv realizarea procedurilor 
specifice transportului ru
tier. Intrarea acestuia 
în funcţiune este prevă
zută Insă la o dată mal 
îndepărtată. (N. T.).

CALUL TROIAN
(Urmare din pag. I)

pli, indiferent de naţio
nalitate, rezultatele âr 
fi fost cu totul altele. 
Pentru că omul simplu 
înţelege că o ţară care 
prin constituţie pune

mai presus reglemen
tările internaţionale de
cât legislaţia proprie In 
problemele minorităţilor, 
manifestă maximum de 
bunăvoinţă şi înţelegere 

- pentru drepturile şi li
bertăţile acestora.

INCENDIILE -  SITUAŢIE ALARMANTĂ!
încă de la începutul con

ferinţei de presă, di colo
nel Gbeorghe Dima, co. 
mandantul Grupului ju
deţean de pompieri, a ţi
nut să sublinieze motive
le pentru ehre ea a fost 
iniţiată. Este vorba în prin
cipal de a face cunoscut 
populaţiei din judeţul Hu
nedoara unele aspecte ale 
muncii pompierilor -mili
tari. şi c iv ilip reo cu p ări 
iii domeniul prevenirii şi 
stingerii Incendiilor; ma
sări ce trebuie întreprinse 
de' cetăţeni pentru redu
cerea numărului de in
cendii şi a pierderilor ma
teriale ; intensificarea ac
tivităţii de instruire şi 
pregătire a cetăţenilor cu ■ 
privire la modul de ac
ţiune în caz de incendiu; 
menţinerea unui contact 
permanent între popu
la ţie  şi pompieri. Toate 
acestea, având în vede
re situaţia alarmantă pri
vind numărul mare de 
incendii din acest an. In 
esenţă, a fost vorba de
spre următoarele chestiuni:
0  Incendiile din perioa
da trecută din acest an 
depăşesc cp mai mult de
|0  la sută pe cele din
aceeaşi perioadă a lui 
1994 *  in  primele două 
luni şi jumătate ale a . 
Cestui an, s-au înregistrat 
34 de incendii, dintre care 
— 18 la gospodăriile ce
tăţenilor; şapte în apar
tamente, 1 la unităţi pri
vate, cinci la autoturis-, 
mc, 3 îa  mijloace de

transport de mare capa. 
citate, unul la păduri. •  
Sub aspectul cauzelor eart 
le-au produs, situaţia este 
următoarea: zece din
cauza scurtcircuitelor e- 
lectrice» cinci de la sobe 
supraîncălzite, patru pro, 
vocate de afumăţorl im
provizate, tot patru din 
cauza fumatului, trei iz* 
bucnite de Ia focul ta aer 
liber etc. « Pesta 50 lş  
sută dintre acestea sunt-, 
specifice sezonului ret». f 

O atenţie deosebită- s-a 
acordat perioadei urmă
toare — de primăvară -z

o'permanentă supraveghe
re a locurilor unde se 
prepară hrana pentru a- 
nimale, precum şi acelea 
unde se ard resturile ve
getale, revizuirea instala
ţiilor electrice, de gaz etc. 
La agenţii economici se 
impune protejarea instala--- 
ţiilor electrice în func
ţie de mediul ta  care se 
lucrează, ’ supravegherea 
secţiilor şi instalaţiile» 
puse ta conservare, res
pectarea obiectului de 
activitate pentru care s-a 
dat aviz RjSJ. . 

fi» Judeţ există proble-

de presă
t a  care vulnerabilitatea la 
incendii creşte, în mod 
deosebit la păduri şi gos
podăriile cetăţenilor. S-a 
menţionat faptul că ţi
nând cont de statisticile 
anilor > anteriori şi ta 
1995 pompierii sunt pre
gătiţi pentru a stinge in. 
rcndiile. .

Pentru a preîntâmpina 
incendiile ta această p e . 
rioadâ, pompierii militari, 
împreună cu organele cu 
care colaborează, şi-au 
propus o serie de măsuri, 
între ca re : organizarea 
unor instructaje la nive
lul Inspectoratului silvic, 
a unor controale, mai a . 
Ies sâmbăta şi duminica, 
perioadă în care se pro
duc cele mal multe In
cendii», La gospodăriile 
cetăţenilor este necesară

me deosebit^ privind ne- 
asigurarea alimentării cu 
apă pentru incendii Ele 
au fost aduse la cunoş
tinţa consiliilor locale şi 
judeţean. Mai concret, 
este vorba de oraşele din 
Valea Jiului, municipiile 
Petroşani, Orăştie şi De
va. Un alt aspect cu 
care pompierii militari se 
confruntă în judeţ este şi 
aceea a executării unor 
construcţii neautorizate; 
în mod deosebit in Va
lea Jiului şi municipiul 
Hunedoara.

A fost adus apoi ta â- 
tenţia gazetarilor pre
zenţi un fenomen cu to
tul păgubitor: directori 
ai regiilor autonome şi 
consiliile locale au redus 
mult numărul membrilor 
formaţiilor cîyile de pom*1

pieri. Acest lucru, fără a 
se gândi la  marele peri. 
col la care se expun. Pot 
ft exemplificate aici toa
ta regiile autonome din 
judeţ şi majoritatea con
siliilor locale. Mai Rplt 
chiar, la -Haţeg, un punct 
nodal pentru activitatea 
pompierilor militari pen
tru  zoriă, s-a dorit înfiin
ţarea unei subunităţi. Nu 
s-a găsit însă receptivita
tea şi înţelegerea nece
sare din partea primă, 
riei.

Au mai prezentat as
pecte ale activităţii pom
pierilor şi au dat răs
punsuri la întrebări lo
cotenent colonel Hie A- 
drian, căpitan Nicolae 
Cristea, maior Liviu Mo
rar. fntre altele, ‘au mai 
fost subliniate următoa
rele chestiuni: « ta  1994» 
în judeţ s-au înregistrat 
126 de incendii, cu aproa
pe 309 000 000 lei pagu
be ; «  au fost eliberate 
1600 de avize şi autoriza
ţii ; « s-au făcut 2 300 
de instruiri, cu participa
rea a peste 18 000 de per
soane ; « au fost aplicate 
166 de sancţiuni, în cuan
tum de mai bine de 
12 000 009 de lei; « tot 
în 1994 s-a înregistrat o 
victimă, în schimb pom
pierii au salvat nouă per* 
soane, iar valoarea bu
nurilor materiale şi teh
nologice scăpate din flă
cări se r i d i c ă  la 
1300 000 000 de lei.

sâ m b ă t a .

18 MARTIE

8,00 întâlnirea de 
sâmbătă de la CIuj-N.;
13.00 Est meridian;
16.00 Desene animate;
16.30 Serial « Şi bo. 
gaţii plâng; 17,30 Se» 
rata muzicală TV; 20,30 
Pariaţi pe campion! 
(csj; 22,00 Baschet;
22.30 Serial » Santa 
Barbara; 23,15 Inter
ferenţe; 0,15 Jazz — 
magazin.

m'imm
9,00 Desene anima, 

ţe (r); 10,30 Serial (r) 
« Femeia fantastică; 
11,20 Serial (r) « Kung 
Fu; 12,10 Chestiunea 
zilei (r); 13,10 Staruri 
în concert (r); 13,55
Videotext»; 18,00 De
sene animate; 18,30 
Film documentar; 19,00 
La Est de Vest; 20,00 
Serial « Renegatul — 
ep. 10; 20,50 Doar o 
vorbă să-ţi mai spun,,,; 
21,00 Telejurnal (e. 
misiunea de ştiri din
17.03.1995) ; 21,30 Se
rial « KJLT.T. ep. 
15 ; 22^0 Mitică; 22,30 
Chestiunea zilei;.23,30 
Cartea de citire; 23,35 
Staruri în concert; 
0,10 Videotext.

LUNI, 20 MARTIE

%00 Desene animate 
(r); 9,30 Serial « A L F  
(r); 10,00 Serial (r)
•  Dinastia; 10,50 Se
rial (r) « Hotel; 11,40 
Chestiunea zilei (r); 
12,55 Serial (r) « Eva
datul; 18,00 Desene 
animate; 18,80 Serial
•  Prinţul din Bel Air 
— cp. 16 ; 19,00 AS 
SHOW; 20,00 Serial 
« Falcon Crest —- ep. 
14 ; 21,00 Telejurnal 
(emisiunea de ştiri din
19.03.1995) ; 21,30 Se
rial « Miami Vicc — 
ep. 15; 22,20 Viva
TELE 7 : 23.20 Video
text.

B E E Z l
, 9,00 Teletext; 10,00 
Observator 9  Antena
1; ll.oor „Noi" — E- 
misîunea veşnic, tftnărâ 
a redacţiei de tineret; 
12,09 Film •  „Orga. 
nizaţia" ţr): 13,45
Worldnet; 14,15 Tele
text.

7,00 Bună diminea. 
ţa de la.„ laşii; 9,00 
Şapte note fermecate; 
10,00 Serial « Reîntâl
nire cu Black Bcauty 
(ep. 7); 10,30 Pas cu 
p a ş ; 11,25 Ecranul; 
12,40 Cuvinte potrivite; 
14,10 Tumul Babei •  
Rugby; 18,45 Mapa
mond; 19,15 Teleen. 
c lc lo p e d la20,00 Ac» 
tualităţi; 20,45 .Se
rial •  Columbo (cp. 
10); 22,15 Şcoala v*. 
detelor; 23,20 Actual 
lftăţi ; 0,05 Serial " a  
Telefonul de la miezul- 
nopţii.

DUMINICĂ, 

19 IRSRTIE

8,00 Bună dimineaţal;
9.00 Abracadabra I ;
10.00 Serial « Fan» 
tastica fam. Mellop;
10.30 latmină din In. 
mină; 11,30 A tlas; 
12Ă0 Viaţa salului; 
14,20 - Vid - ■' m ăgu lii; 
17,10 Star Trek (s); 
19,15 Robingo (cs);
20.00 Actualităţi «  A» 
genda europeană;
20.45 Salvare dispera» 
tă (film SUA, 1992);
22.30 Actualităţi; 22,45 
Duminica sportivi:
29.45 Serial « Maddie 
Şi David (SUA); 0,40 
Nocturna lirică.

8,90 5x2 . Magazin 
duminical de la Ia ş i; 
13,00 Serial (r) •  Dr. 
Quinn; 14,00 Actuali
tă ţ i ; 1440 Tufă de 
văneţia (film, Romă» 
nia); 16,00 Desene 
animate; 16,30 Serial •  
Şi bogaţii plâng; 17,00 
A rena; 1Ă00 Fotbal 
u LlverpopI — Man. 
chester United ; 21,00 
ŢVM m Mesager; 
21,30 Oraşe şi civili
zaţii ; 22,00 Ritmuri
muzicale;'  23,00 Se
rial •  Santa Barba, 
r a ; 23,45 Vedete ta
recital.

DEVASAT
9,00 Desene animate 

(r); 9,30 Serial (r) * 
Renegatul; 10,20 Se
rial (r), K.I.T.T.; 11,10 
'Mitică (r); 11,20 Ches
tiunea zilei (r): 12,20 
Staruri în concert (r); 
12,55 Videotext; 18.00 
Desene animate; 18,25 
Clip Viva ; 18;30 S«*<r 
rial u ALF — ep. 11;
19.00 Interzis bărbaţi- 
Ier; 20,00 Serial •  
Dinastia — ep. 14;
21.00 Telejurnal (emi
siunea de ştiri a tele
viziunii TELE 7 abc 
din 18.03.1995); 21,30 
Serial « Hotel — ep. 
15; 22,20 Ţara ni
mănui ; 22,30 Ches
tiunea zilei; 23,30 
Cartea de citire; 23,® 
Serial •  Evadatul — 
cp 11 ; 0,25 Videotext

TV DEVA

9.00 Teletext; 10-00 
Observator « Antena 
1; 11,00 Weefaend ra*. 
gazin (rj; 12,00 FUra 
•  O noapte sălbatică; 
13,30 Teletext; 28,00 
Concurs de dans, or
ganizat de S.C. Bratu 
şi Tabacu şt Firma 
Pcpsi-Cola. Transmi. 
siune directă.

LUNI, 20 MARTIE

9.00 Teletext; 10,00
Observator «  Antena 
1; 11,00 Film artistic 
«  O noapte sălbatici 
(r); 13,00 Teletext;
17,00 Observator. An
tena 1 ; 18,00 Agenda 
săptămânii; 18,30 Fiba 
artistic a  Tiamri pen
tru Cordoba; 20-00 
Worldnet r 21,00 Trie. 
text. ■ : \ ■
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Durerile vârstei a treia

Barul,, Andra“ şi pensionarii

i

bt satul Visca, din com
ponenţa comunei Vorţa,' 
cea mai mare parte a  
populaţiei este îmbătrâ
nită, u  rugăm pe dl 
Dam ian Miclăuş, vicepri- 
inarul comunei, să ne 
ducă la  cel mal vârstnic 
ora aj satului. „Da, este 

_ Octavlan Ivan. Are 91 
de ani". Apucăm pe o 
uliţă îngustă, paralelă cu 
pârâiaşul Valea Bătrână, 
Trecem un pârlea* din 
beton peste apa limpede 
ca lacrima şi intrăm in
tr-o curte largă, unde 
tronează o casă arătoasă, 
cu toate anexele unei 
gospodării care se res
pectă. Aici trăiesc patru 
generaţii: badea Octa- 
vian Ivan cu soţia, fiul 
lor — fost pădurar, a- 
cum pensionar cu so
ţia —, fiul acestuia — 
cantonier silvic — cu so
ţia şl cei doi copii ai 
lor, adică nepoţii celui de 
al doilea Ivan şi străne
poţii nonagenarului Ivan’ 
Ne aşteptam să dăm cu 
ochii de uri moşneag care 
abia-şi mai duce zilele. 
Suntem 'întâmpinaţi de 
nora sa. Întrebăm.:, de. 
moş Ivan. „Da-i dus pe 
deal, -după nişte coceni. 

Alterate»? îi; - fpqneţ p eop-.... 
ţfehîlui 1 de ntnriai şase 
ani, dar iute ca o sfâr- 
lează şi „ager la min-,, 
te..;",' te du şi spune-i 
bunului să vină".

Discutăm despre viaţa 
d-lor în acest colţ de lu
me, despre gospodărie şi 
familie, despre grijile zi
lei, în  timp ce doi cur
cani falnici, înfoiaţi, 
roşii de mânie că âm 
intrat în teritoriul lor, 
ne bombăne ameninţători. 
Dar iată-1 şi pe moş

Ivan, apare cătinel cu o 
cârcă de coceni, de ăbia-i 
poate duce. îi dăm bi
neţe. aruncă din spate 
cocenii, îşi scutură pălă
rioara de vânător, dl 
Miclăuş ne prezintă şt 
intrăm în .dialog.

„Am auzit că sunteţi 
cel mai în vârstă om ăl 
satului". „Vin din ’904. 
Cred câ-i cam departe". 
„Cât de departe? Câţi 
ani is de atunci?". „Păi 
socotiţi. Io zic că-s cam 
mulţi, Aproape 91. Da

dar ortodox, din care ci
teşte cu ochiul liber un 
caracter măftrnt de li
teră. „De ce ţineţi acest 
petic de hârtie în buzu- 
nâr?“ „Mal citesc din câ- 
lindar". Apoi scoate altă 
filă de hârtie, se pare 
că dintr-o revistă ger
mană, după textul scurt, 
scris cu o literă mare, 
frumoasă şi cu poza u- 
nel tinere. „Dar foaia 
asta de ce o păstraţi in 
buzunar?" „îmi place 
tare mult slova, n an a

X

mai e unul, din ’906, m 
mai tânăr ca mine, şt 
unul şi mai tânăr, -dig 
’997". „Sunteţi din| Vii» 
ca ?" „D-apol alei m-aift 
născut, In ’904.- Aşa spli
ne buletinul". „Unde afl 
lucrat dv. in această 
viaţă lungă?" „Io -în ser
viciu n-am fost. Num|* 
aici în gospodăria m ei 
Cu vitele, că tare mi- 
fost dragi, de mic COpi 
cu pământul, gnu ăsta 
fost chiar bun, şi 
grâu şi şucuş-uzi 
săjba1şi!'<âi pftiguj, batâ- 
amârul". „Şi acum, a i  
spatele". „Acuma-s mai 
bătrân, nu mai pot lua 
mult în  spate. Nici să 
cosesc nu mai pot. Co
sesc ăştia -tineri". „Dâ 
sunteţi sănătos". „Nu 
cam. Cţă nu mai Pte» 
aud bine şi mă supără | i  
ochii şi mă dor şt mă
runtaiele". i '

Scoate din buzunarul 
pantalonilor gjroşi de di
mie " o bucată de calea -

că h-o pricep". „Dv. câţi 
ani aţi buchisit sîove- 
le?“ „Doar doi, că o vint 
războiul mondial, io a- 
veam 10 arii, tata s-o dus 
fn el şi dus o fost şi 
n-am putut mere mai de
parte. Da tare mi-o plă
cut mie slova: Am mai 
învăţat- p-aicea, mai ci
tesc. Acum şi picioarele 
mă dor, că am fost şi 
pe front, în războiul al 
doilea mondial, şi multe 
^necazuri am. pătimit Am 
şi pensie de război, «ă 
înainte aveam, puţină, de 
bun agricultor". .„Aţi fost 
rănit în război?"* „Nu,- 
că io eram în spate, cu 
alimentele. Aia din faţă, 
săracii, or murit pe ca
pete". „Aţi fost vreo
dată bolnav?". „Ni
ciodată, numa acum 
că-s bătrân. M-Or ţinut 
la spital vreo patru zile, 
mi-or dat nişte medica
mente şi mi-o trecut". 
„Alte medicamente n-aţi 
luat, mai de mult", „Nu,

Domnului", „Dar 
medicaţnentul ăsta „de 
Visca", de-i zice vinars, 
l-aţi folosit 7" „Io, cain 
puţin, câte-un păhărel. Şi 
nici n-am fumat. Numa’ 
dacă cineva mi-o dat 
una am luat-o, să n-o 
arunce. Am găsit io o 
foaie din judeţul Iaşi, a- 
cuma-s vreo patru ani, 
că mai citesc aşa, unde 
zicea că un om a trăit 
110 ani şi n-o fost nici 
într-un servici, n-o băut 
nici un fel de ţuică, nu
ma lapte şi apă, nici 
fumat şi o trăit mu 
Aşa mă gândesc şi io şă 
ajung atâţia ani. Fie 
Dumnezeu lăudat. Că ten 
lucrat m ult Şi pământ 
am cumpărat aşa care; o 
fost bun. II lucră actftn 
fecioru, care o fost pă
durar, acum are 67 de 
ani şi e la pensie, şi bă
iatul lui, adică nepotu- 
miu, care munceşte la 
pădure, e cantonier", „iar 

aceştj doi copilaşi?". „Sunt 
; al lui nepotu-miu, canto
nierul. Aesia mic, Vfo- 

, rel, are 6 ani, mere p a  
grădiniţă, da-i brici, liu 
alta. Da haideţi în casă, 
lâ un păhărel...". J 

Vorba lui badea Ivan, 
Vinarsul de Visca mer
ge ca medicament. Vine 
Şi soţia sa,, cu trei în i 
mai tânără, dar mai be- 
teâgă, cum spune nona
genarul, iacă trăiesc pu 
ea. de 68 de* ani, din ’9|7, 
cei mici — Viorel şi Afţa- 
Marja — se gudură pe 
lângă străbunica, în 
timp ce bunica lor re
gretă că ceilalţi doi băr
baţi nu-s acasă ca* ’sâ 
povestim şi cu el. '  ̂

DUMITRU «Jh e o n e a , 
MINEL BODEA

Una dintre cele mai 
mari nenorociri ce se a- 
bat asupra omului ieşit 
la pensie este lipsa colec
tivităţii de care s-a despăr
ţit, singurătatea şl în spe
cial lipsa societăţii tine- 
rilor. Da mulţi dintre oa
menii vârstei a treia se 
observă lipsa dispoziţiei 
pentru glumă, pentru râs, 
mulţi nu acceptă privirea 
femeilor, totul îi doare, 
mereu nemulţumiţi, unii 
vorbesc despre boală, tu
se, junghiuri, deseori de
spre insomnii. Cripte şi 
morminte. Sunt unii care 
nici nu se mai recunosc 
între ei, pe care privin- 
du-i ţi-i imaginezi trans
formaţi din bunici îa 
străbunici.

Această stare de spirit o 
datorăm vieţii din ce în 
ce mai grele, pe care o duc 

pensionarii cu venituri mici. 
Din lipsa mijloacelor fi
nanciare, mulţi pensionari 
nu mai frecventează cine
matografele sau librăriile, 
nici măcar nu reuşesc să- 
şi cumpere ziare.

în oraşul nostru nu e- 
xistfi un club al pensio
narilor, organele compe
tente nu acordă nici 0 
facilitate acestor amărâţi 
de oameni, aşa cum o fac 
*alte oraşe din ţară. Mă 
refer la gratuitatea în 
transportul în comun, re
duceri de preţuri la cine
matografe, alimente etc. 
O singură satisfacţie avem, 
suntem ocoliţi de SIDA 
şi nu murim în grup, ci 
pe rând. Amare satisfac-, 
ţii.

Se uită cu rea credinţă 
faptul că toate ’ popoare
le ,  culte şi civilizate au 
dat cuvenita ‘ cinste oa
menilor vârstnici. Chiar

-* nici unii patroni de loca
luri nu-i agreează pe pen. 
sionari, deoarece unii stau 
la o cafea ore întregii °- 
cuplnd locurile la piese, 
la care patronul aşteaptă 
mereu alţi-consumatori.

Cu toate acestea, în ora
şul nostru s-a găsit/ un 
patron cu suflet faţă de 
oamenii de vârsta a treia. 
Este vorba despre firma 
„ANDRA", din munici
piul Hunedoara, al cărei 
patron este dl Gheorgtie 
Fotescu, o firmă ce ac
ceptă prezenţa noastră. E 
un local modem, cu o 
curăţenie exemplară, cu 
un personal In majoritate 
cu o înaltă calificare pro
fesională. Aici se serveş
te pe măsura pungii noas. 
tre slabe cafea, răcori
toare, supe diferite. Aici 
suntem în majoritatea zi
lelor înconjuraţi de tineri 
şi studenţi, cu care ne 
împăcăm bine, ei vorbesc 
despre dragoste, planuri 
de viitor, noi Insă am ră
mas doâi* cu privirile. 
Dacă unul dintre noi pă
răseşte localul mergând 
pe ultimul drum, în frun
te eu patronul regretăm 
dispariţia acestuia, dar 

* aceasta numai pentru acea 
' Zi. ' - , - :

La masă nu acceptăm 
discuţii ce ar putea pro
duce ; hipertensiune, ’.cum 
ar fi construcţia Casei 
veşnice, boli irecuperabile 

tete.
Pentru tot ceea ce face 

acest patron, pentru grupul 
nostru de pensionari, îi 
dorim din toată inima 
viaţă lungă, sănătate, multă 
.fericire- ..

IOAN PETRESCU, ...
Hunedoara,

A. Iancu, 9/32 .

Ofertă în construcţii

Iniţiativă binevenită
I In centrul Haţegului, întreprinzători particulari |  
! şi-au amenajat tot felul de coşmelii şi chichineţe prin «

Icare comercializează tot felul de mărfuri. Primăria |  
, localităţii, împreună cu poliţia, Corpul gardienilor . 
|  publici şi alte organe abilitate au organizat u n t  

«raid pe la aceşti aşa-zişi comercianţi,, le-a con- J

1* trolat legalitatea şi condiţiile de desfăşurare a activi- j 
tatii şi a decis — emiţând şi o hotărâre în acest sens J

‘ — ca amenajările respective să fie mutate cât rnai'ur- 
I gent în piaţa agroalimentară. Unii dintre comercian-
• ţii respectivi au făcut ceva gălăgie în legătură cu . 
|  decizia primăriei, fn zadar însă, Unde-i lege — iar |  
« hotărârea prim 'riei este un act normativ — nu-i * 
I tocmeală. (TR. B.). - j

— Stimate dle ing. con
structor Ovidiu Fedor- 
ciuc, re  construiţi în 
Deva.? r

— Intenţionez să rea
lizez cu lucrătorii mei 
de la Firma „Feov" un 
ansamblu compus din lo
cuinţe, garaje, boxe, piv- 
niţe, eâbinet medical, 
birouri, cu toate instala
ţiile trebuitoare — apă, 
canal, electricitate, gaze 
naturale, ia cerere chiar 
piscină. Vreau să fee 
construcţiile grupat — 
două, patru, şase aparta. 
«tente, în funcţie de ce-

1 rinţete beneficiarilor. Re
pet, cu toate utilităţile 
ta re  sâ asigure confor
tul de care oamenii au 
nevoie zi de zi, in con
diţiile unei vieţi civili
zate.

—- Se impune o între-, 
bare care să fie mai lă
muritoare pentru cititorii 
noştri: unde aveţj teren 
pentru construcţie?

— Am concesionat peste 
8 000 metri pătraţi de 
teren pe strada Vulcan, 
un loc aş zice de-a drep
tul pitoresc. Am toată 
convingerea că beneficia
rilor o să te placă.

— Dar cu forţa de 
muncă de care dispuneţi 
cap» in câtă vreme cre
deţi că puteţi construi 
un bloc? Şi utilităţile, 
bineînţeles?

— Din ziua contractă
rii, în cel mult opt luni 
suntem in putere să 
predăm locuinţa la diete 
Şl de calitate garantată.

GEL t  NEGREA

! UNDE SUNT BANII? . V, 
Mai mulţi oameni care 

au cumpărat cu bani 
acţiuni la oferta pu
blică pentru privatiza
rea S.C. „Favior" S.A. 
Orăştie încearcă acum 
să afle unde se găsesc 
sumele respective şi 
dacă produc sau -nu 
ceva, în speţă dobân
dă. :

De la bancă ‘ li s-a 
spus să se intereseze 
la Filiala judeţeană a 
F.P.S. Iar de aici să 
întrebe la - F.P.S. Bu
cureşti. De acolo cine 

Nnai ştie unde vor fi 
„îndrumaţi", Pentru a 
afla totuşi prin ce con
turi au ajuns banii şi 
Cine profită de dobânda 
cuvenită? (N. T.), Noul sediu al Filialei Băncii Comerciale Române, dlq mumciptui'Hunedoara.

Foto PAVEL LAZ A
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•  EFECTIVUL DE A- 
NIMALE ÎN CREŞTERE. 
Comuna Ribiţa este cu
noscută ca o localitate 
cu oameni harnici, cu 
gospodării frumoase. Iar 
preocuparea de bază a 
acestora este creşterea a- 
nimalelor. Ne susţine în 
această afirmaţie numă
rul mare de animale e* 
xistente în localitatea 
1346 cap. bovine; 974 cap. 
porcine, 1589 cap. ovine.

De la dl Florin Jorfea, 
tehnician veterinar fel 
comună, am aflat că tn 
anul 1994, prin punctul 
de reproducţie pe care 
fi- coordonează, s-au ob
ţinut un număr de *52

ŞTIRI DIN BRAD
viţei, iar 318 vaci au 
fost montate. Dintre 
Vacile care au fătat în a- 
nul 1994, un număr de  
128 surit sub control al 
producţiei de lapte, a- 
cestea fiind din rasele 

Pintzgau şi Bălţa ta Româ
nească. ^

In acest an, până a- 
eum, s-au obţinut 34 vi
ţei, iar un număr de 42 
vaci şi viţele au fost 
montate.

•  > PENSII PENTRU 
ŢĂRĂNIME. Dna ing. 
Marfa Miheţ, de la cen
tru! agricol al comunei

Crişcior, ne-a informat că 
pe raza comunei a fost 
întocmit cel de al 321-lea 
dosar de pensie foştilor 
membri ai C.A.P. Se 
menţionează că de a-
ceastă prevedere benefi
ciază’ doar persoanele care 
au un minim de norme 
de lucru lâ fostele uni
tăţi agricole. Acestea 
sun t: 5 ani lucraţi pen
tru femeile ai căror soţi 
sunt în viaţă şl nu pri
mesc pensii de asigurări 
sociale şl 10 ani pentru 
bărbaţii şi femeile care 
beneficiază de pensii în

cadrul asigurărilor so - 
diate.

4 A ZECEA CĂSĂTO
RIE. în comuna Criş- 
cior, s-a înregistrat cea 
de a zecea căsătorie, de 
la începutul acestui an, 
după cum ne-a informat 
dna ing. Elena Poenaru, 
secretar al consiliului lo
cal. Ultima pereche au 
format-o tinerii Nicolata 
Dorina Rusanda, din Criţ- 
cior şi Nicolae Daniel 
Luca, dîn Barza. La ură
rile celor dragi le adău
găm şi pe ale _ noastre i 
„Casă de piatră şi copii 
frumos-!".

AL. JURCA.
Brad
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RACHETA
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„Da, am comis ilegali- o înaltă personalitate* 
tăţi în lupta împotriva chiar cea mai înaltă (a- 
terorismului. Dar pentru dică regele, n.a.)“. 
a combate ETA cine a j(Cu fonduri speciale, 
spus că scopul nu justi- deci fără & plătim rV A- 
fică mijloacele ?“ Gene- ul, prima infracţiune, am 
ralul Saenz de Santa cumpărat două rachete 
Maria — eroul spaniol a de la un cunoscut trafi- 
25 de ani de luptă împo- cant de arme. Am înde- 
triva terorismului, fostul părtat încărcătura-explo- 
şef al Guerdia Civil, o- zi vă şi am pus înăuntru 
mul cheie în > blocarea emiţătoare radio. Trecând 
tentativei de lovitură de ilegal frontiera, am făcut 
stat a fui Tejero din 1981 să ajungă acele rachete 
-  dă o mână de ajutor b, ETA. A treia infrac- 
guvernului Gpnzales la ţiune: Colaborare cu o 
un pas de criză pentru bandă înarmată. După
afacerea „Gal", grupu
rile an ti teroriste acuzate 
de a fi comis delicte în 
timpul „anilor de plumb". 
Intr-un interviu acordat 
cotidianului „El Pais", 
generalul Saenz se acuză 
de a fi comis personal 
ilegalităţi pentru a face 
faţă acestui „război mur
dar" împotriva ETA.

„Un exemplu ? In 1986 
am comis cinci infrac
ţiuni pentru a distruge o 
celulă operativă a ETA". 
Şi, vorbind mereu la 
persoana întâi* generalul 
dă amănunte despre „o- 
peraţiunea Sokoa", rea-

câteva zile am avuţ con' 
firmarea că rachetele se 
aflau în apropierea aero
portului/ Cu ajutorul. po
liţiştilor francezi prieteni 
am ajuns la Sokoa. Senii 
naiul venea de la o fa
brică de . mobilă. Am iri- 
trab'fără’ permisiunea ju
decătorilor. Am .doborât 
un zid şi am găsit ra
chetele şi tone de docu
mente. Graţie lor, poliţia 
a putut lucra mai mult 
de un an împotriva ETA". 1 

„Scopul scuză mijloa
cele", conchide Santa

____  ___  Maria. „Desigur, nu cri-
lizată în regiunea basco- male-- dacă e cu putinţă*,
franceză, pe atunci fief- adau^a ţ ?  ,u? ton miste- 
ul teroriştilor. „Am des- rios generalul, 
coperit că ETA voia 4* Dar tocmai aceste cri- 
cumpere rachete pământ- me, având ca victime 28 
aer pentru a doborî un presupuşi militanţi ETA, 
avion ce trebuia să ate- ucişi de GAL, între 1983 fi 
rizeze * ■■ pe aeroportul şi 1986, au produs valul J 
Fuenterrabia, în Spania, actual de ^contestaţii şi ţ 
la câţiva paşi da fron- âu făcut să ajungă lâ ţ 
tiera franceză. In acel închisoare fostul ministru ’ 
avion trebuia şă se afle adjunct de interne.

|  BLONDA CU „PICIOARE INTERMINABILE" |
I  Garda de corp a ţenismenilor Boris Becker şi I 
-  Miehaei Stich la meciul Germania ■— Croaţia, lă f  
I  Karlsruhe, în cadrul turului 1 al Cupei Davis, se nu-1

imeşte Gloria şi poartă minijupă — relevă France!
Presse. |

I Amintirea ameninţărilor proferate la adresa ech i-| 
pei germane de Cupa Davis şi a iui Michael Stjch |

I justifică prezenta unei gărzi de corp.. Să ne amintim ■  
că în aprilie 1993, Ia Hamburg, un dezaxat a  atacat-o |

I pe Monica Seles care nu şi-a mai revenit de atunci. ■
Gloria, care asigură paza de corp a .celor doi c e l |; ,

Imai buni jucători ai Germaniei, are 28 de ani, este I  
blondă, cu pârul lung, are ochi migdalaţi şi — po tri-i

Ivit cotidianului Bild, care-i consacră toată paginai 
întâi —- picioare interminabile. - • I

I  Dar între mantoul de caşmir albastru şi cămaşa I  
■a lbă, învăluit în aroma parfumului ” creat ’de Kafl ■
I  Lagerfeld, se află întotdeauna un pistol Heckler and I  •
!  Koch, armă redutabilă a poliţiei. germane.. In plus, S 
■  pe câteste de frumoasă, pe atât de periculoasă : m ais-I

I" tră in arte marţiale precum taekwondo, karate. !  ţ 
Angajată a unei firme de securitate munchenezc, , |

I Gloria are state vechi de plată, printre clienţii ' s ă i a - 
numărându-se Whitney Houston, Dustîn Hoffman şi 1 
gRobert de. Niro. ----- | .

I CELE 16 MAGNIFICE . I
V-ar plăcea să aveţi un harem privat pentru un ■  

l  an, ce femei aţi închide înăuntru, de care nu v-aţi I  
■putea lipsi şi cine, norocoasa, ar fi favorita dum nea-■
I  voastră ? I '  ■
5 Iată întrebările la care 99 de exponenţi ai lum ii! ■ r- ....__ _ ■ __-____ —
■politice, ai finanţei* ai întreprinzătorilor, ai magistra-1 ,  - ţ
■turii, ai sindicatelor, ai cinematografului, ai jurnaljsmu- !  |  P a i T U I l ' f l  n i l  f l  A H  î i  1 A  111*1 * 
■lu i, profesori universitari, avocaţi, sportivi, m anageri,! ; v A l u v l  A  U t l  U v U A  I w u i l l l  J  
|  chiar şi ai clerului au fost rugaţi să răspundă. Un * ‘

0 dram ă în elasă
In faţa profesorului, în pumn un cuţit cu b tt- 

care era pe punctul de ton cu lama" lungă d& 15 
a-şi încheia lecţia, a ce- cm. Imediat'Marson este 
lorlalţi elevi, care se transportat la spital, unde 
pregăteau de recreaţie,s-a va fi operat (este în ; a» 
petrecut - această incredi- fara pericolului). Piove- 
bilă  ̂întâmplare. Joi, 2 sana este blocat la ieşi- 
martie. E ora 10,30. Sună rea din şcoală şi condus 
de pauză în impunătorul ^  chestura de poliţie. 
Liceu tehnic industrialunde lucrurile se lămu- 
„Galii eo Gabiei* din La resc rapid. La originea
tina-, Y  c ^ 31 dramei se află drogul,sorul de Sisteme automa ^  buzunarele victi.
te îşi strânge notiţele, mei, cât şi ale agresoru-
diipă ce a dat ultime e lui (altminteri consideraţi 
indicaţii pentru ora vu- ;■ '  -  /  , *
tbare elevilor din anul bum prieteni.), descope- 
IV  D — Electronică. rindu-se câteva doze de

Deodată răsună un u r- haşiş. Ancheta continuă, 
let îngrozitor. Luca Mâr- extinzâ*idu-se la nivelul 
son, 18 ani, cade însân- întregului liceu unde, se 
gerat la podea în vreme pare, nu lipsesc dintre 
ce alt elev, Luca Piove-_ elevi nici distribuitorii, 
sana, aceeaşi vârstă, a- nici consumatorii -de drd- 
leargă spre uşă strângând guri. ■ /  J;

POLIŢIŞTI ŞI TORTURA
Optzeci de agenţi ai xecuţii siinulate. ^  

poliţiei . din Hamburg şase africani,: închişi Si* 
sunt anchetaţi, fiind bă- tr-o celulă, ar fi fost la 
huiţi de acte ostile faţă ' rându-le siliţi să-şi scoată 
de străini. Câţiva negri îmbrăcămintea şi un func- 
ar fi fost constrânşi să ţionar al poliţiei a r fj
se dezbrace la piele şi folosit împotriva lor gaze 
ar fi fost supuşi unei e- lacrimogene..

II
|

|  cea- mai serioasa însuiuţie oe investigare a opiniei pu- a J

I bliee itahene — CIRM. I  I
Dar iată opţiunile: favorita vip-ului italian e s t e |  I

I Michelle Pfeiffer care a întrunit 35 la sută din sufra- fi | 
gii, tatonată de nelipsita daudia Schiffer, cu 33 ia I

i

! gii, talonată de nelipsita daudia Schiffer, cu 33

I sută şi- Naomi Campbell (28 la sută), Pe locurile ur- ■  
mătoare Omella Muţi (27 la sută), Kim Basinger (241

Ila sută), Anna Falchi (23 la sută), Sharon Stone (221 
la sută), Monica Bellucci (21 la sută), Alba Parietti ■  
I  (20 Ia sută), şi Valeria Marini (15 la sută). |

* Comentând iniţiativa, psihiatrul Raffaele Morelli, “ 
I  directorul institutului italian de medicină psihqşoma- I  
!  tică, a declarat: „Cu cât în fanteziile unui bărbat! 
|  un harem prezintă figuri feminine mai articulate ~şi |

„Visuri de alcov" este pul faimoasei curtezan* 
titlul expoziţiei insolite din perioada imperială, !  
deschisă de curând In Valtesse de la Bigue, I  
Oraşul Lumină, ce va şi care l-a inspirat pe * 
putea fi vizitată până la Zola pentru a descrie ca- |  

30 aprilie, în ambianţa tea- niera nu mai puţin 
trală concepută de regi- febrei sale eroine- Nana. I  
zorul Jean Louis BenoR Se poposeşte apoi In J 
şi de scenograful Alain mitorUl de veac al XVII-» ■  
Chambon. O parcurgere lea al cardinalului de*  
înapoi în timp, graţie a Rohân, tapisat în damasc |  

dormitoare' roşu ca focul şi dommat 1
hunsprezece

molEate cu piese de de Un enorm crucifix, ş l»  
unele dintre ele călătoria continuă, -spre ||  Preţ,

|  I  mai complexe, cu-atât psihicul său e mai sănătos", g

" ■M M ! M i ■ ■ ■ ■  HM ■ ■  MB .

i i

AMBASADORUL 

HOT
]
! ' Felix Bloch, 61 ani, fos- 
j tul nr .2 al ambasadei SUA 
! în Austria, a fost condam-
■ nat luna trecută Ia 30 de 
! zile închisoare — cu sus- 
! pendare — şi 100 de dolari 
i amendă, după ce a fost 
j prins şterpelind mărfuri
■ (în valoare de 21 dolari!),
; dintr-un drugstore ameri
can. Nu-i de altfel la prinja 
ispravă de acest gen. A-_ 
cest fost diplomat a avut 
o existenţă absolut con-

I fortabilă până când/- fil
mat în timp ce predjţ o 
geantă cu documente un.ui 
spion sovietic, a fost con
cediat de la Departamen
tul de Stat, în 1990 (fără 
a fi fost totuşi condamnat 
pentru spionaj (). Pentru 
a-şi câştiga pâinea cea de 

' toate zilele s-a angajat ca 
I vânzător într-o băcănie 
i din orăşelul Chapel Hill. 
i în  1993, patronul l-a sur- 
| prins în flagrant delict 
| de furt, dar, clement, n u . 
I a dat c u r  s afacerii,
! mulţumindu-se sâ-1 ' con- 
. cedieze. De atunci încoace 

Felix Bloch exercită me
seria de conducător de 
autobuz.

STORY PRESS

special restaurate cu, a -  deliciul nu numai îrf o- * 
ceasta ocazie. Se porneşte chiului. Căci această « X -  |  
de la o cameră concepu- poziţie invită deopotrivă * 
tă pentru secolul al XXI- la o reflecţie mai pro- |  
lea de designer-ul itali- fundă asupra evoluţiei o- » 
an Santachiara — în care biceiurilor.  ̂ I
întregul spaţiu este ocu- Vom descoperi, d e ' p i l - * 
pat de un pat-robot pen- dă,: că dormitorul con- |  
tru două persoane, pre- jugal se impune abia la J
văzut cu noptiere mobile începutul secolului nostru |  

telecomandă şi se ajunge, superb ilustrat printr-0
pariziană

Vasul „Grunwald" (în imagine) face parte din flota oceanică poloneză.

care se acţionează cu o (în expoziţia
e, superb Hustra* .

în final, la un pat monu- cameră art-nouveau). Mai |  
mental din secolul al înainte — cu rare excepţii, * 
XV-lea. între care una de marcă |

De-a lungul acestui i- ar fi cea a lui Bonaparte, » 
tinerar se trece prin ca- care şi-a împărţit camera 1 
nera creată în 1954 pen- de culcare cu împărăteasa; *; 

I tru Salvador Dali de ar- Josephine — şoţul..şi so- |  
I httectul Jean Royere; prin ţia posedau fiecare . dor- J 
J încăperea numai sticlă şi mitorul său. Mai sobru, |
I -oţel, cu lumina ce cade cei al bărbatului, deschis I 
-  în tonuri verzui, printr-o spre un „cabinet", mâl %
| plasă fină de muselină, vo’.uptuos, al doamnei, |
* concepută în anii ’30 de dând înţr-un „boudoir". I  
| berlinezul Muthesius pen- Şi mobilate, fiecare, cu î  
1 tru; celebra Maharanee accesoriile de rigoare, |  
i d’Indore; se pătrunde în scrinuri, birouri, perie de J 
J voluptuosul alcov, numai scris „pour le Monsieur", |  

catifea şi mătase, în care toalete, oglinzi, casete* 
s-a odihnit cândva tru- „pour la Madame". 1I

Două zile importante, 
în „Cetatea Visurilor": 
trei aniversări, pentru 
trei dintre stelele de pri
mă mărime ale constela
ţiei filmului american: pe 
8 februarie, 70 de ani ai 
lui Jack Lemmon şi*'75 
de ani ai Lanei Turner; 
pe 9 februarie 50 de 
„primăveri" pentru Mia 
Farow.

Jăck Lemmon îşi săr
bătoreşte trei sferturi de 
veac în care a străbătut 
drumul de la rolurile co
mice ale tinereţii („Blân
da Irma") la cele drama-

195 lumânărele la Hollywood
ţice („America azi"), tre
când prin toată gama 
partiturilor tragicomice 
(„Misşing", „Americani").

Femeie fatală între 
sfârşitul anilpr ’30 şi ’50, 
Lana Tumer este acum 
o liniştită pensionară. A 
debutat în „Vendetta" in 
terpretând o tânără cu 
„bustul atrăgător" şi a 
plătit apoi un greu tribut 
stereotipiei filmelor co
merciale până intr-atât 
încât „vocile" Hollywo-

odu-ului creaseră expre
sia „another Turner Tur- 
key" („uri alt curcan Tur
ner", care în „traducere" 
înseamnă fiasco l). Şi-a 
câştigat celebritatea cu 
„Poştaşul sună întotdea
una de două ori", în 1946 
şi în 1958 a ajuns să can
dideze pentru un Oscar 
cu „Păcătoşii din Pey- 
ton". S-a recăsătorit cu 

•Lex Barker, care a  fost 
acuzat de a fi abuzat de 
fiica avută cu" actriţa

Cheryl. Sare, la rându-i, 
a fost protagonista unui 
scândal; câ a barat cariera 
Lanei; adolescenta (14 

ani) l-a înjunghiat pe 
gangsterul Johnriy Stom- 
panato, amantul mamei, 
şi el acuzat la rându-i de 
violenţe. Revenită pentru 
scurtă vreme, pe ecranul 
tv . în anii *86 cil „Fal- 
con Crest" trăieşte acum 
în Hawaii, împreună cu 
CSieryl, după ce, multă 
vreme, a  fost o prezenţă

permanentă a cronicilor 
de scandal pentru alcoo

lism. -• ’
Şi pentru Mia Farrow, 

alias Maria- de Lourdes 
Villiers Farrow, e o ani
versare importantă: 50. 
de ani este punctul de re
lansare, după o viaţă şi 
o carieră c.e au culminat 
cu divorţul „de facto" 
(având în vedere că nu a 
fost niciodată căsătorită!), 
inclusiv pe plan artistic, 
de Woody Allen. E acum 
pe ecranele europene cu 
„Trei văduve şi un de
lict".

iirc ’

* r \
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CUNOAŞTEŢI, IUBIŢI ŞI OCROTIŢI NATURA

Parcul Retezat (IV)

i

I■ ..*
I
I

Fauna Retezatului este tot atât de bo
gată şi variată ca şi flora şi vegetaţia. 
Prin molicjişuri, uneori şi pe pajiştile 
alpine, poate fi întâlnit mistreţul, iar în 
făgete, căprioara. Există, de asemenea, 
numeroşi urşi care-şi duc viaţa prin 
locuri greu accesibile. La acestea se a . 
daugă lupul, vulpea, iepurele, râsul, vie
zurele, jderul de copac, jderul de piatră, 
pisica sălbatică, hermelina, nevăstuicâ» 
veveriţa ş.a. • /

Mamiferul caracteristic şi cel mal 
de preţ al Retezatului rămâne însă ca-; 
pra neagră, aţei fiind' răspândit, tipul 
cel mai reprezentativ al caprei negre 
carpatice, socotită subspecia cea mai 
evoluată ' din .lume (după cercetările 
făcute de Couturier, Franţa, 1938). E. 
fectivul acestui .animal în ̂  întreg masi
vul numără âproape 2000 exemplare, 
din, care peste 500 în Parcul Naţional.

Dintre păsările nerăpitoare au fost 
identificate populaţii mai numeroase la 
următoarele specii: cocoşul de munte şi 
ierunca sau găinuşa de alun. In număr 
redus, pot fi întâlnite potârnichea, po
rumbelul de scorbură sau albastru, si
tarul şi uneori, în migraţie, raţe sau 
gâşte sălbatice. ’ :

Dintre păsările răpitoare de zi sem
nalăm : uliul găinilor sau porumbarul, 
şoimul călător, şoimul rândunelelor, vin- 
derelul roşu, şorecarul comun ş.a. Mai 
importante sunt,- însă, cele ocrotite prin 
lege ca acvila de stâncă, pasăre seden
tară, precum ;şi vulturii ce vin vara din 
şud şi populează crestele Retezatului ca 
hoitarul, vulturul sur şi vulturul brun. 
Din nefericire, vulturul bărbos sau zăga- 

•nul a .dispărut din acest munte în ulti
mele decenii. Dintre păsările răpitoare 
de noapte pot fi amintite: bufniţa mare 
sau buha, huhurezul de pădure, cucu- 

.veaua pitică ş.a. ; , ‘ .:.•*!

Retezat. Cabana Pietrele — 1550 m.

Foto T. IACOB

Populaţii mai mari au gaiţa de mUnte, 
mai ales în anii de fructificaţii a zim 
brului şi forfecuţa. Au mai fost sem
nalate gaiţa de pădure şi corbul.

Bogată şi variată este şi lumea ne
vertebratelor. Numai din lepidoptere 
s-au identificat până acum aproaptrlOO# 
specii, din care multe endemice. La a- 
cestea se adaugă ,o mulţime de alte 
specii de insecte (coleoptere, ortoptere, 
trichoptere), de miriapode, filopode, 
viermi (printre care şi interesantul relict 
glaciar Planaria alpina).

(Va urma)' ' /.

Ing. IACOB TRAIAN, V 
. Orăştie

•  — Salut, Costică! 
Cum îţi merge viaţa con
jugală ?

— Atârnă de un fir de
• Păr...

— Nu înţeleg., ■
— Da, de un fir de păr 

' pe care .l-a găsit nevastă-
mea pe sacou...

•  Un pompier salvează 
un bărbat în vârstă din- 
tr-o casă cuprinsă de 
flăcări. înainte de a co
borî scările îi zice:

-— Şi acum, strângeţi 
din dinţi, domnule I

— O, atunci trebuie să 
ne întoarcem. I-am uitat 
pe masă...

•  — Auzi, Costică, de 
ce-o fi- luat-o Nelu pe 
fiinţa asta ? După ce că-i 
urâtă, e şi rea de gură.

— De zgârcit! A " vrut

ca într-o singură persoană 
să aibă şi nevastă şi soa
cră... -

•  Un muzicant se pre
zintă la .secţia de poliţie 
din raza domiciliului său, 
reclamând că un prieten 
i-a furat automobilul, vi
oara, câinele şi nevasta.

■ Totuşi, îi răspunde 
poliţistul, una peste alta, 
nu credeţi că sunteţi în 
câştig ?l

Vi — Răposatul ‘ era

•  Literatura trebuie să 
fie democratică şi ideală 
în acelaşi timp; democra-’ 
tică pentru civilizaţie, !■* 
deală pentru suflet. (V. 
Hugo).

•  Trebuie să ştim ce să 
urmăm şi ce să ocolim; a- 
cesta este rodul adevărat 
al unei cercetări' temeinice 
a literaturii. (Voltaire)

•  Literatura este fragi 
mentul fragmentelor; foarte 
puţin ş-a scris din tot ce

Maxime 
şi cugetări

s-a întâmplat Şi foarte pu
ţin s-a păstrat din tot ce 
s-a scris. (J.W. Goethe).

e  Opera literari trebuie 
să conţină înainte de toate 
natura şi umanitatea. <V. 
Hugo).

•  Literatura hrăneşte 
sufletul, îl purifică, 9 
mângâie. (Voltaire), . r

e  Literatura-; de astăzi e 
apelul pentru a unifica 
sforţările umane şi a pune 
capăt dezordinii spirituale. 
(C. Petrescu).

•  In literatură imaginea 
şi ideea se identifică deşi 
tul de bine cu ceea ce în 
pictură se numeşte desen, 
culoare. (V. Hugo).

, Selecţie d«'..-:i"-- 
N. ZAMFIR

rudă cu dumneavoastră ?
— Am fost căsătoriţi...
— Atunci de ce în loc 

de flori i-aţi pus cuie pe 
mormânt ?

— Era fachir... .

•  — Ce vin îmi reco
mandaţi pentru aniversa
rea nunţii mele ?

— Depinde. Sărbătoriţi 
evenimentul sau pur. Şi 
simplu vreţi să uitaţi ?,..

Culese şi prelucrate 
ILIE LEAHU
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ORIZONTAL; 1) Om de 
ştiinţă al vremurilor vii
toare ; 2) Cositor pentru 
firele ce se topesc — Ci
tite uneori în stele; 3) Joc 
popular cu ghicitori — 
Modul de joasă frecvenţă ; 
4) Subiect ajuns în faza 
de congestie — Obişnuit cu 
semnele... la rampă; 5) 
Folosit în mică măsură — 
Tip de ieşire imprevizibilă; 
6) Piesă de schimb pentru 
ascensor — Cuvânt in
troductiv; 7) început de 
lălăială! — Adusă de lp 
masă; 8) Măreşte avansul 
iniţial — Vilegiaturist îna
ripat în atenţia puştilor;

-9) Complice la săvârşirea 
unor abateri — Despărţite 
în fâşii; ”10) Dispoziţie de 
achitare. .

VERTICAL: I),L u at la 
marele fix; 2) Trecuţ din 
grupa mare Se înfruptă 
din mărul discordiei; 3) 
(Sap de serie a unui produs 
social, (pL); — Tip care 
nu mâi rabdă; 4) Rătăcit 
pe cărările iubirii — Ri

dicat în semn de izbândŞT; 
5) Lbc de tragere •—'Chiul 
tras la joc; 6) Prins fir» 
corzile ringului I — Auto
rul unor. scenarii de groa
ză; 7) Optime In - timpul 

. serviciului — Soi de ’ vie 
nobilă; 8) Exploziile obiş
nuite ale puştilor — Dar 
nativ al pământului cu 
utilizări estetice; 9) Date 
de toţi pereţii — Piesă 
de ţinută din tezaurul fol
cloric; .10) Preludiu Ia sim
fonia belşugului.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA 
CAREULUI „ZVON DE 
PRIMĂVARA" APARUT 

ÎN ZIARUL NOSTRU DE 
SÂMBAT/V TRECUTA: 
ij IRIŞI — ALEI; 2) 

MAR — LALELEî 3) A- 
METIT — LER; 4) SU — 
ACATI — N; 5) REN — 
RAŢOI; 6) MĂRAR — 
RAR; 7) O — ARUMA — 
AR; 8) TOT — JUNEŢE; 
9) ANIMAL — OIC; 10) 
NUCI — TULEI.

iVWWVWV.

REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
O „Cât timp nu te eşti mai tarej

decât soarta", ' V .

E.M. BEMARQUE

|  MOZAIC SPIRITUAL’
(  •  „Lucrurile lipsite de decenţă trebuie să fie' o-

I colite nu ca ilicite, ci ca ruşinoase".
PLININ CEL TANAR

I V „Nu te supăra de critica oamenilor întunericu- ■  
lui. Vii cu lumina în turn şi vrei să-ţi mulţumească |

I liliecii pe care i-ai zburătăcit?". ■
NICOLAE IORGA |

i * „Atunci când zeii vor să ne pedepsească, ne ■  
îndeplinesc rugile". J f

1/  OSCAK WILDE I
•  „Dacă sărăcia este mama fărădelegilor, întune- ■  

I  ricul minţii le este tată". I
■  LA BRUVERE ■
|  •  „Acel ce ştie mai mult va fi cel mai zdrobit de I
■  timpul ce se pierde".

I
I

DANTE ALIGHIERI |
•  „Când ştii să vezi, să suferi şi-să alini, ştii tot".

E. ROSTAND 

Selecţie de ILIE LEAHU
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,  ~~ „Mă simt asemeni a . 
celor copaci exotici a- 
duşi în grădinile botanice. 
Nu ştiu de unde- vin, 
nu-şi cunosc rudele, nu 
ştiu din ce pom a căzut 
sămânţa din care mai 
apoi au răsărit. Sunt sin. 
guri şi părăsiţi. Te invi
diez pentru părinţii tăi! 
Ştii, eu n a  îmi cunosc 
nici măcar Mama. După 
ce m-a născut, m .a lâsât 
în spital şi a fugit* nu
mele pe care şi-l decla
rase era de fapt un fals. 
Gând am terminat şcoala 
şi am câştigat primii bani, 
am dat un -anunţ în ziar. 
Nimeni nu m-a ajutat să 
o găsesc. Dacă aş găsi-o 
i-aş spune cât de mult 
o iubesc, că am iertat-o 
când m-a lăsat acolo sin
gură şi nu mi-a dat măcar

un nume înainte de ş  
pljţfia, Aş ruga-o să-mi 
vorbească- despre tata, 
despre dragostea lor..-, 
sunt sigură că .m-ant 
născut djf» dragoste, o 
port în suflet. De a ltfe l. 
o să avem şi noi un co
pil, soţul meu Va fî TA
TA, copilul meii q să-mi 
spună MAMA. Vezi, voi 
care aţi fost crescuţi cu 
mama şi tata alături nu 
ştiţi ce înseamnă Cu ă- 
devărat părinţii. Dar  Wef 
cei părăsiţi şi dezrădăci
naţi cuprindem adevăra
tul sens al-cuvintelor: ' 

„Cinsteşte pe tatăl tău 
şi pe. mama ta". De aceea 
te invidiez pentru pă
rinţii tăi!"

INA DELEANU

„M urphyS.A.“
0  Legile, cumpărării de îmbrăcăminte ; -
1. Qacă îţi place, nu există măsura ta.
2. Dacă îţi place şi. există măsura ta, nu ţi se

potriveşte. . . . . .  ... . . .  . '
3. Dacă îţi place şi ţi se potriveşte, nu îţi 

permite să plăteşti preţul.
4. Dacă îţi place, ţi se potriveşte şi îţi poţi per

mite, se va desface în bucăţi la prima întrebuinţare.
0  Principiul lui Filman

-• Ceea ce îţi doreşti nu se găseşte la solduri. - 
0  Prima lege a conservatorilor 
Uri termen de garanţie de 60 zile asigură că pro

dusul se va autodistruge în a 61-a zi.
© Legea lui Strano
Când orice altceva eşuează, încearcă ideea şefului. 
0  Prima regulă a inferiorităţii... superioare -
Nu-i lăsa pe superiorii tăi să ştie că tu eşti mai 

bun ca. ei. -
'  0  Legea lui Comins

„Oamenii vor accepta ideea ta cu mai multă uşu
rinţă dacă le spui că primul care a avut-o a fost Ben
jamin.. Franklin". ■*

© Legea educatorilor, a lui Vile 
„Nimeni nu te ascultă până când nu faci o gre

şeală". '-''l:
0  Observaţia lui Peter
„Super — competenţa stârneşte mai multe obiecţii 

decât incompetenţa".
© Legea lui Sturgeon
„90 la sută din orice este nonsens".

; 0  Principiul taxi-ului
„Află cât costă înainte să te urci"
0  Regula ordinii, a lui Swipplc
„Cel care ţipă cel mai tare are cuvântul".

Selecţie de ILIE LEAHU
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Pădurile constituie una 
din principalele noastre 
bogăţii naturale, „auriii 
verde" având 6 impor
tanţă deosebită în eco
nomia ţării şi în creşte
rea calităţii vieţii. Pă
durile au influenţat viaţa 
poporului rămân de-a 
lungul veacurilor, ele 
constituind surse de hra
nă Şi adăpost.

Având In • vedere im
portanţa pădurilor, a mul
tiplelor funcţii pe , care 
ele le realizează, de peste 
patru de^Snir; stabi
lit , prin lege ca în pe
rioada martie — aprilie 
a fiecărui, an să se desfă-

ţlune-; * W  ’p fi  i |t jn u n ţ |§  
caracter educativ, prm 
care populaţia, şi în pri
mul rând tineretul, . să 
participe la ' executarea 
unor lucrări silvice.

în 1995, . an declarat 
de către Consilitil Euro
pei ca „An European ai 
Naturii", în cele 17 o-'
coaie silvice, subordona
te Filialei Silvice Deva, 
se vor executa: semănă
turi de răşirjoase în so
larii, semănături şi re- 
picaje de foioase şi răşi- 
noase în pepinierele sil
vice, scosul puieţilor de 
răşinoase şi foioase apţi 
pentru plantat (peste 3 
milioane bucăţi).

Prin acţiunea comună 
a silvicultorilor şi a 
populaţiei din judeţul 
Hunedoara vom putea 
îndeplini toate acţiunile 
cuprinse în program- - 

în vederea obţinerii în 
viitor a unor păduri de 
valpare, în arboreţeie ti
nere se vor excepta' lu
crări de degajări şi cu
răţiri. în arboreţeie mai 
în vârstă se vor executa 
lucrări de igienizare, de 
extragere din pădure a 
materialului lemnos pro-

-

i i

venit din arborii uscaţi, 
rupţi, atacaţi- de dăună
tori, care se vor valo
rifica populaţiei din ju 
deţ. De asemenea, ,-;in 
această perioadă se 1 va 
continua acţiunea de 
punere în posesie a "pă- 
durilor,conform#Legii air. 
18/1991. ,

Pe lângă lucrările ţ fi- 
, zice se vor realiza şi o 
serie de acţiuni de pro
pagandă silvică. •;

La sfârşitul lunii rrtfeT-
* m  .jm vă. . 9Egaeiz§i' o

consfătuire cu toţi mem- 1 
brii Societăţii „Progresul l 
Silvic", invitaţi din pro- i  

*îi- j
jdă, -£ t ; teata-% yR|gene- i

' icdo- J
rene şi mecanizarea 
nor lucrări silvice'

Credem eă acţiunile ce , 
se voc întreprinde vor ’ 
conduce la crearea unei 
opinii favorabile . faţă de 
pădure, la mărirea ata
şamentului pentru aceas. 
ta. vi-

Apelăm cu multă căl
dură Ia toţi locuitorii ju- ■ 
deţului, tineri şi vârstnici, 
câ în cadrul acţiunii „Lu
na pădurii" să partici
pe la lucrările silvice, r 
la  protejarea,, crearea şi \ 
întreţinerea pădurilor din / 
judeţ, lansând şi che- 1 
marea, chiar dacă’ te r -1 
menul nu t\e place, ca \ 
fiecare cetăţeşn să Plan-  ̂
teze cel puţin 5 puieţi în i
suprafeţele goale din fon- . 
dul forestier sau spaţii- ţ 
le* verzi din localităţile i 
hunedOfene.

,;Luna pădurii" este un / 
fericit prilej pentru a ) 
a ju ta : acest nepreţuit ţ, 
prieten al omului — pă- I 
durea —, ştiind că ea J 
este „plămânul" omeni- ) 
rii. ;■ 1

Ing. MIRCEA COVACI, 
Filiala Silvică Deva

Cel mai vechi manu
scris de „Alexandrie** (ro
man popular, scris tn E* 
giptul elenistic — sec. 3 
l.e.n. — de către un autor 
anonim ca »  evocă, ape
lând adesea la fapte mira
culoase, figura şi viaţa lui 
Alexandru Mncedoi») face 
parte dintr-un codice păsl 
trat la  Biblioteca Acade- 
ipiei Române şi este cu
noscut sub numele de 
Codex Neagoeanus. (Car
to jan, N„ Alexandria în 
literatura românească, Buc., 
1922, p .30). Manuscrisul 
a fost găsit de profesorul 
Ştefan Neagoe, din Bâr
lad, care l-a dăruit -cele
brului lingvist 1. Bianu, 
în 1883. I. Bianu a numit 
manuscrisul după numele 
descoperitorului său — 
„Codex Neagoeanus" şi a 
publicat o parte din el în 
revista „Columna lui Tra
ta»**, în 1883; Beferindu.se 
la provenienţa manuscrisu
lui, Şt. Neagoe i-a trimis 
lingvistului I. Bianli urmă. 
toftfea ftotiţă: „Manuscriptul 
meu, în limba română şi 
jumătate în cea slavonă, 
scris la anul 1620 de popa 
din Sâmpietru, în Transil
vania, a fost proprietatea 
răposatului meu tată, 
Dumitru Neagoe, şi l-am 
descoperit la anul * 1860, 
în sătul meu natal’ Mi- 
căsa$a, In Transilvania, 
între hârtiile tatălui m ea 
Acest manuscript îl păstra 
răposatul meu ţaţa* ou o 
mare evlavie, împreună cu 
o diplomă de hirotonie de 
preoţie, scrisă tot în limi
t e  românească, la ' anul,. 
1780, prin care se preoţeş
te Petru NeagOe, up stră- 
moş al mfeu ce fusese 
protopop al ţinutului Cetă
ţii de Baltă, în Transilva
nia, pe la finele 'secolu

lui al 18-lea“. (N. Carto
fa»}, op. cit.). - 

Manuscrisul cuprinde 
următoarele texte J 

,1) Un fragment impor
tant din „Alexafţriria"; 2) 
JUblnuşa** (Floarea Daru
rilor) — „Dulce învăţătu

r ă  din toate capetele 
cărţilor lui Hristos şi a 
svinţilor Apostoli şi a 
Prorocilor ş-a mai ma
rilor pătriarşi pre cu. 
vioşi părinţi, din carte ce 
se cheamă „Albinuşe po
veste"; 3) Pravila sfinţi -

a fost studiat şi analizat de 
iluştri lingvişti români. Ii 
amintim doar pe I. Bianu 
şi N. Cartojan. Cum era 
de aşteptat cele-mai vechi 
controverse au fost gene
rate de Ipotezele privind 
localizarea localităţii Sârrt- 
pietru. înclin să ered eă 
mai aproape de adevăr 
sunt opiniile iui N. Carto
jan, susţinute indirect şi
de Sextil Puşcariu (în 
„Istoria literaturii româ
ne"), N. lorga (în „Sate şi 
preoţi din Ardeal"). Aşa-

lor * părinţi 318 după în
văţătura marelui VasiRe 
— „extrase din datoriile 
popilor Ia spovedanie şi la 
dariiri"; 4) Rojdanicul ;
5) Un text lituigie te  lite- 
ba slavă : „Nacalo vecer
nii** (Rânduiala . vecer
niei).

Manuscrisul a » , * a t  *4v 
semenea, adnotări în lin**-. 
ba română, dintre care. 
cea mai importeMiS’tirii se 
pare aceasta : „Cu mila lui 
Dumnăzău şfârşiiu eu popa 
îon din Sâmpietru această 
carte ce şe cheamă Alixan- 
drie. Cireşariu să începu 
în 15 zile şi să sfârşi în 
luna lui August 4 zile 
văleat 7128, în zilele lui 
Betlian Gabor «aiu l şi 
cine va ceti şi va afla 
greşitu au c-uvânt neplin, 
mF netocmit, să nu mă 

. biăstemaţi ce ziceţi -bu da 
prosti cum şi voi să fiţi 
erlaţi la ziua de judeţu 
că am scris în grabă. 
Amin",

Cum era firesc, codicele

I'. V
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j S. C. „POLIDAVA" S. A  DEVA I
j  v  - V  - Iî ? Va oferă, in regim en gros, î
l cu promptitudine,la cele mai mici preţuri J 
j şi de calitate ireproşabilă, următoarele | î produse: >
,* ♦  Biscuiţi (într-o gamă sortimentală 

diversă); j
♦  Eugenia - Divertis - Crem cu arome j 

de tpanane, ciocolată, portocale, căpşuni; '
♦  Ciocolafuşidulciuri (Feleacu-Cluj); !
♦  Sticksuri, paste făinoase, tăiţei de I

*/ %

I

\ !

1

casa;
Dulciuri de import;

♦  Băuturi alcoolice;
♦  Hârtie ambalaj pentru împachetat. 
Reiaţii şi comenzi -zilnic, la sediul societăţii,

strada 22 Decembrie, nr. 257, la telefoanele. 
054/520712 şi 621750; fax: 621159.

daiy din analiza lingvis
tică a textului din „Codex 
Neagoeanus", particulari
tăţile’ de limbă din notele 
copistului rie îndreptăţesc 

ţa  regiune în care 
;;i>a făcut copia acestui co
dice localitatea Sâmpie- 
trii din Ţara Haţegului, 
Cffc» «eţt atestată în 1730, 
ca având biserică şi care 
Î Wuse te  documentelâ un- 
gPreştî ca sat românesc 
încă din 1473. Satul este 
aşezat la câţiva kilometri 
spre sud de Haţeg, pe un 
afluent al Streiului.

Putea Haţegul, din punct 
de vedere istoric, să fie, 
ca să spun. aşa, izvor de 

. spiritualitate românească? 
Poate reşedinţa iui Li- 
tovoi. Ia 1247, dar şi . da-, 
torită aşezării sale, la 
întretăierea drumurilor ce 
veneau, pe de o parte, 
dinspre Sibiu, iar pe de 
altă parte, din Oltenia, pe 
Valea Jiului, Haţegul a 
fost un important centru 
comercial în evul mediu

românesc timpuriu. Numai 
pe o solidă bunăstare 
materială s-a putut păstra 
până târzia te prima ju
mătate a secolului ai XIX- 
lea, o bogată . nobilime 
românească. Nobilime ce 
scria slavoneşte şi avea 
legături chiar cu Mteldova. 
Mai departe. In apropie» de 
Sâmpietru se află vestita 
mănăstire a Prislopiului, 
ctitoria lui Nicodim, în- 

temeietorul mănăstirilor 
Coate Şi Vodiţa din Mun
tenia, mănăstire restau
rată în prima jumătate 
a sec. al XVI-lea de către 
Domnita Zamfira, fiica lui 
Moise Vodă,-care se - sta-

. bîlise în Ardeal, după tă
ierea tatălui său în lup
ta de Ia Viişoara. Ceva 
mai la nord se află Orâş- 
tia, care în a doua ju
mătate a sec. al XVI-lea 
era Un adevărat centru 
de cultură, aici adunân- 
du-se cărturarii ce j  au 
tipărit Palia.

* Iafâ deci câteva 
din argumentele care sus
ţin ipoteza că Sâmpietru 
de Haţeg este locul uride a 
fost copiat codicele a- 
mintit.

Ani vrut să arăt, de
scriind odiseea acestui 
codice, că spiritualitatea 
românească a fost de-a 
lungul Vremurilor tetr-o 
permanentă interferenţă 
cu spiritualitatea euro. 
peană (Vezi influenţa sâr
bească a codicelui) şi că, 
secole de-a rândul, s-au 
găsit, ca să zic aşa, „ano
nimi celebri", ca, de pildă, 
acest Ion Românul, din 
Sâmpietru Haţegului, care 
să asigure hrana spiri
tuală a poporeniior săi, 
pe care-i păstorea.

Profc
VIOREL VÂNATORU
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S.C. „CONS — TOIVţMY" S.C.S.
Cu sediul în Hunedoara, str. Ştefan cel 

Mare, nr. 1, tel. 718645. ,
PRODUCE ŞI VINDE : -
•  Bolţari 300 mm x 240 mm x 200 mm —

500 lei/buc. ■
•  Cărămidă 240 irim x 120 mm x 60 mm 

— 116 lei/buc.
PE BAZA DE COMANDA FERMA EXE

CUTA:
C Bolţari 240 mm x 240 mm x 200 mm — 

400 lei/ buc.
•  Dale — borduri, plăci mozaicate la di

mensiunile solicitate de client.
•  Garduri din profiîe metalice, pprţi ga

raje, ferme si alte confecţii metalice. *
EXECUTĂ:
•  construcţii de orice natură
•  izolaţii hidrofuge la blocuri
•  zidarii — pavaje în piatră.
In preţurile de mai sus este inclus T.V.A.
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La Şcoala Generală Nr. 
4 din Deva, trei elemente 
cu un cert rol educativ 
se impun tot mai mult. 
Este vorba de orele de re
ligie, dirigenţie .şi activi
tatea bibliotecii şcolare, 
implicând, firesc, preotul, 
profesorul diriginte şi bi
bliotecarul şcolar. Orele 
de religie s e  predau CU 
rigurozitate. în timp şi cu 
răbdare, efectul lor, al 
cunoştinţelor predate, va fi 
mare. Ea copiii mici, e* 
fecte serioase are rostirea 
unei rugăciuni anume îna
inte şi după încheierea o- 
relor la clasă. In şcoală a 
fost constituit un cor de 

copii care interp.e.ează mu
zică religioasă Ia Cate
drala ortodoxă „Sf. Nico- 
lae“ din Deva. Opţiunea 
elevilor este clară pentru

Elevii şcolii -  tot atâtea personalităţi 
distincte integrate procesului educativ

astfel de momente de re
culegere, pentru prezenţa 
în lăcaşul de rugăciune Şi 
pătrunderea esenţei idea
tice 8 cântecelor religioa
se, a Liturghiei. Cu certă 
satisfacţie a fost primită 
te rândul elevilor consti* 
tuirea, cu timp In urmă, a 
cercului de desen, condus 
de dna Mar ia Brustureanu. 
Creaţia elevilor a fost 
orientată cu precădere pen
tru realizarea unor icoa
ne pe sticlă cu tematică 
religioasă, alte lucrări de 
artă plastică. Realizările 
lor de excepţie le-am ad

mirat nu o dată în să
lile Muzeului Judeţean, 
în cadrul unor expoziţii 
organizate în preajma U- 
nor sărbători religioase. 
E&peziţH ale copiilor de
veni au fost organizate în 
anul trecut şt la Chişinău 
unde- s-au bucurat de o 
caldă primire din partea 
românilor de peste Prut 

Rosturi tot mal însem
nate dobândeşte biblio
teca şcolară. Fondul de 
carte a ajuns la 28000 vo
lume, acesta fiind valo
rificat prin diverse moda

lităţi (prezentări, simpo
zioane) şi, nu In ultimtd 
rând, în funcţie de solici
tările prevăzute de progra
ma şcolară, de bibliografia 
suplimentară. Se organizea
ză „Zile alo bibliotecii** 
pentru diverse clase.' Co
pii înscrişi — 1220, aceştia 
împrumutând cu regulari
tate cărţi din bibliotecă.

Cea mai însemnată in
fluenţă educativă O au Inii. 
orele de dirigenţie, susţi
nute de cadre didactice cu 
multă experienţă p  cate
dră. Tematica acestor ore 
este vastă gi Fişează pro

bleme de comportament, 
de educaţie igienico-sani- 
tară, probleme de circula
ţia. Sunt abordate aspec
te concrete de comporta
ment tu diferite ocazii: 
te şcoală, »  sala de Spec
tacol, respectai faţă de 
părinţi, cian se oferă o 
floare, cum suntem atenţi 
CU cei din jur. Cu alte 
cuvinte esta scoasă fs  O» 
videnţă frumuseţea gestului 
mărunt, dar cu atât mai 
adânci semnificaţii t 8fa 
sunt Uitate prietenia $i 
colegialitatea, petrecerea

timpului liber, arta convcr- 
- saşiei... Dar şi aspectele 
de orientare şcolară 1 Şi 
când orele de dirigenţie se 
continuă cu o muncă ?- 
ducaţională responsabilă 
la toâte disciplinele şco
lare, Cir-vizite şl excursii 
pentru lărgirea orizoiitu ■ 
iui de cunoştinţe, specta
cole Şi întreceri sportive, 
se poUte spune că munca 
cducaţioaală este una de 
mare complexitate ce se 
exercită asupra a aproape 
etnie cinci sute de perso- 
natităţi distincte care sunt 
elevii şcolii. O muncă 
desfăşurată cu răbdare şi 
tenacitate de oamenii de 
la catedră de la Şcoala 
Generală Nr, 4 Deva.

' MINEL RODEA



Curs da

' j | l  -toişacr» In noul sistam  contabil •% 

organizat de:
Camem de Comerţ sl Ondustriea 

. ' Judeţului iHunedoara - Strua 
in perioada 2 8  martie - 30 iunie 1995
Informaţii suplimentare si înscrieri la sediul > 
CU?./, Hunedoera. Deva, str. 1 Decembrie, 

nr. 35. fol. 6 1 2 9 2 4 . 6 1 6 7 9 2

S.C. ULPIA S A. DEVA
DISTRIBUITOR AUTORIZAT ELBA TIMIŞOARA

Comercializează cu ridicata şi cu amănun
tul următoarele produse:

i

•  firme luminoase
•  corpuri de iluminat casnic
•  lămpi şi faruri auto
•  corpuri de iluminat fluorescente
•  corpuri de iluminat pentru medii spe

ciale (exploziv, coroziv, umed, praf)
• aparataj electric
•  semafoare; instalaţii pentru dirijarea 

traficului rutier 
proiectoare, şi spoturi 
panouri de afişaj electronic

•  sisteme de iluminat
•  -corpuri de iluminat exterior
Relaţii la sediul societăţii, din str. 22 De

cembrie, nr. 37, telefon / fax : 054 — 613575/ 
617929. . {8185)

S.C. „METALUL" S.A. PESTIŞU MARE 
" HUNEDOARA
Nr. 363 (fosta Baza 6)

m ,m
din depozitul său genţilo r economici, cât şi 

persoanelor fizice, ctt plata in numerar sau cu car
net de CEC, următoarele ;

•  profite laminate din o te l;
•  ţevi negre şi zincatfe, tablă neagră şi zincată;
•  se confecţionează la comandă plasă sârmă nea- \

gră şi zincată: . ' * ţ
•  cuie diferite (la Comandă)
•  materiale de construcţii, îngrăşăminte chimice; V
o mobila, 'Produse electrice şl electrocasnice ; (
•  piese schimb auto, biciclete, piese schimb bi- i

cic lţte; '  ■■ ■w |
•  produse ale ind. chimice, vopsele, geam tras, » 

o^ lndă;
o produse ale ind. uşoare, textile, încălţăminte, 

Pielărie;
•  efectuează transport de mărfuri cu mijloace 

auto proprii ;
•  execută confecţii metalice, nemetalice, piese

schimb şi lucrări simple de tâmplărie; i
•  reparaţii de motoare electrice şi aparate etec.

ORGANIZEAZĂ

a
în data de 28.03.1995, ora 10, la 

pi, pentru vânzarea : r
•  unui motostîvuitor tip UMT de 3,2 <f, i)n per

fectă stare de funcţkmare, -
Relaţii suplimentare Ia tel. 054 — 713370: 654 — 

718555. (184)

MEMBRII ASOCIAŢI DE LA S.C.P.P.
GEOAGIU

care au pământ în zona oraşului Orăştie, 
sunt rugaţi a sc prezenta cu opţiune scrisă 
pentru drepturile de acţionari pe 1994, în pro
duse c a : grâu, ţuică. Vin, sau bani, aceasta în 
cel mai scurt timp, începând cu data de 20 
martie 1995.

De asemenea, vor prezenta la ridicarea 
drepturilor de asociaţi extras de carte funciară, 
p ila care dovedeşte dreptul asupra suprafeţei 
trecute în anexa 19. <185)

ElCL J®ECEBAL“ S.A. DEVA 
Din Piaţa Unirii, nr. 8, vinde Ia

I I
I Următoarele mijloace fixe, devenite disponibile : î
'  •  A n f n f n p rn t4 f i r o  10  fn  d in  R  *

I

: r

Autofrigorifice 10 to. tip R. 10215 
STR 8135 2 boc.

p Bancare siloz 10 mc. 5 buc.
•  Prese.de călcat rufe . 3 buc.

; 'A# Prese de balotat paie 2 buc.
•  Bandă transportatoare 2 buc.
•  Remorci auto 2 buc.

Forjă cu două focuri ‘ 3 buc.
t ”. Autocisternă SR. 1X3 1 buc. >'
A Autoasistenţă TVD. 12 I  buc.

. O-Motocar 1 to. 1 buc.
•  încărcător frontal 1 buc. -
•  Instalaţie interfon 1 buc.
•  Platformă telescopică 1 buc.
•  Centrifugă despicat capete 1 buc.

Clasor dublu spiral 1 buc.
Instalaţie de scos carne de pe os 1 buc.

•  Instalaţie de injectat saramură 1 buc.
•  Maşină curăţat maţe 1 buc.
•  Grup electrogen 1 buc.

, •  Basculă semiautomată 10 kg. 1 buc.
Licitaţia va avefl loc la dhta de 30 martie, ora 10, 

la sediul societăţii.
Participanţii la licitaţie vor achita o garanţie de 

participare de 10 Ia sută din valoarea de pornire a 
licitaţiei, la casieria societăţii.

Informaţii suplimentare la tel. 611760. 1, 2, 
interior 17, 38, 37. (190)

I

I

! '
\

)

t

COMPP1LJ5.A. DEVA 
Str. Griviţei, nr. 37 

închiriază prin licitaţie publică spa- | 
| ţii de depozitare în localităţile Deva, Orăş- j 
j tie, Haţeg şi Hunedoara. ;
: Licitaţia va avea loc săptămânal, în \
I fiecare joi, ora 10, la sediul societăţii, în- j 
Icepând cu data de 23 martie 1995. 1

Relaţii la tel. : 614305 şi 613117 1
I
r

i Fondai Proprietăţii ! 
j Private Banat-Crişana !

Filiala Alba-Iulia a F.P.P. I Banat-CrisanaAl informează societăţile comerciale arondate şi 
, colaboratorii din judeţul Hunedoara că nona | 
| sa adresă este : ■ . .

Piaţa Iuliu Maniu, nr. 16, Alba-Iulia. | 
| Tel./Fax: 058/826269. ;

(CEC) I

— iREGIONALA DE CAI FERATE 
TIMIŞOARA

SECŢIA LF.T.E. DEVA
A N U N Ţ A

Datorită Unor lucrări Ia instalaţii, iri zilele 
I de 20, 21, 22 şi 23 martie 1995, trenurile 
! automotoare 2755 şi 2756 se anulează pe distan- 
I ţa Bîrcea Mică — Hunedoara.

(CEC)

V:
i

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL MJR. 
SIMBRIA

ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS
•  contabil (ă)
•  paznic
Relaţii la telefon 660453.

BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ 
FILIALA BRAD 

str. Republicii,-nr. 3 
O R G A N I Z E A Z Ă  

LICITAŢIE PUBLICA
. Pentru vânzarea următoarelor bunuris .

•  Apartament 3 camere, situat în Brad, str. Liber
tăţii, nr. 16, bl. A 6, ap. 3 — parter;

•  Garsonieră, situată în Brad, str. General Milea, 
bl. 30. sc. I, ap. 26,

, • ,  BUNURI MOBILE: Moară teraje, circular, ( 
cuptor microunde, recipient Moulinex, 7 butelii, ara
gaz, mixer electric, încălzitor apă, balanţă, semiauto
mată, frigider. Fjord, centrifugă lapte, mese alu
miniu, filtru cafea, serbetiere izolata

licitaţia va avea loc în data de 21 martie 1995, 
ora 8, la  Judecătoria Deva, baroul executări civile 

Informaţii; Banca Comercială* Brad, tel. 650610; 
651680; Judecătoria Deva — biroul executări civile.

S.C. LUCAC1V S.N.C.

prin depozitul din str. Depozitelor, itr. 
17 (fostul C.L.F.)

•  Ulei •  orez •  gris •  sare extra 
fină •  zahăr •  mărgărind *  muştar •  
hârtie igienică +  detergenţi •  jpaste fât- 
noase •  şerveţele •  praf de copt •  zahăr 
vanilie •  drojdie •  delikat •  cacao •  ve
geta •  oţet.

Informaţii la telefon 621425.
Achiziţionăm ambalaj plastic 1/20, 

1/24, şi lăzi pâine. (8156)
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S.C. QUASAR ELECTR0 S.R.L.
Deva Bd.DeeebalBl.R Te1/fax 61126T 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE
* Televizoare co lor Megavision , 

j  Goldstar, Samsung,Philip? 
Instalaţii com plete de satelit 
Videopiayere s i videorecordere 
Toată «gama de p roduse  electrocasn ice
Rowenta, Philips

Aragaze Samus (Satu Mare) 
Frigidere s i  congelatoare  Arctic »

* Maşini de spăla t autom ate de Cugir şî
Daewoo

“  LC.E. FELIX F.C.E. S.A.
D E V A  c : j -

bdul Decebal, bL R parter, tel./fax 054-612236
Produce şi comercializează microcalcula

toare HC 91, HC 2000, calculatoare personale 
PC 386, 486, calculatoare de buzunar şi de bi
rou cu imprimantă, televizoare şi video Gold
star, receptoare de satelit, telefoane şi caseto- 
foane digitale, alarme auto, monitoare, im
primante, aparatură electronică.

(8192)

SC. COMPPIL S.A. DEVA
• Achiziţionează Ia preţuri avantajoase, 

prin centrele şi punctele sale de colectare din 
judeţ, piei ovine, caprine^ bovine şl lână. Co
lectarea se face şi in municipiul Hunedoara, 
în zilele de luni, marţi şi vineri, la sediul <&» 
str. Carpaţl, nr. 122/

•  Pentru cantităţi mai mari preluarea se 
poate face şi la nivelul centrelor comunale şi 
săteşti.

•  Sediul unităţii vinde en gros şi cu
amănuntul stofe, covoare, pături, iar pe bază 
de comandă încălţăminte bărbaţi şi femei, din 
piele, precum şi piele finită pentru încălţămin
te şi haine. ■ . C

Adaos comercial de până la 5 la sută. Re
laţii la telefoanele: 613117 si 614305.

(8189)

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
- FILIALA SIMBRIA 

str. Samuil Micu, bl. 18, parter 
O R G A N I Z E A Z Ă  
LICITAŢIE PUBLICĂ

Pentru vânzarea următoarelor bunuri:
•  Apartament 3 camere, situat în Simeria, Str.

38 Decembrie, bl. A, sc. 3 A, ap. 21;
•  Autoturism Dacia -Break, aflat în Simeriâ, str.

Ion Creangă, nr. 51, proprietatea S.C. Prest 
Ignis S.K.L. ' •

Licitaţia va ave» loc îh data de 22 martie 1995, 
ora 8, la sediul Judecătoriei Deva, biroul executări 
civile. i-'

Informaţii — B,C.R, Simeria, tel. 661411, 661511 
şi la Judecătoria Deva, biroul executări civile.

ŞCOALA GENERALA NR.' 2 ■ SIMERIA |
A N G A JEA ZĂ  PRIN CONCURS

•  bibliotecar (ă). ;
Relaţii la telefon 660313.

__ ___ ____ î«iS2LJ \



LICITAŢII
3 .RENEL — FRE Deva 

Organizează licitaţie pu»
blică deschisă fără pre-
selecţie pentru lucrări de 
vopsitorii la stâlpii meta
lici şi la acoperişul clă
dirilor energetice. Licitaţia 
va avea loc la sediul FRE 
Deva, str, G. Eoescu, hr. 
39, în ziua de 14. 04. 1995, 
Ora 10.' Tabelul nomihal 
cu lucrările de vopsitorii 
ce urmează a fi realizate 
şe află la Serviciul Exploa
tare — reparaţii FEE De
va. Ofertele participanţilor 
la licitaţie se vor prezenta 
în'plic sigilat şi se vor ex
prima în lei/t pentru stâlpii 
metalici şi In lei m3 pen
tru acoperiş. Condiţii de 
participare pentru, ofer
tanţi : să respecte condiţi
ile de calificare pentru 
contractanţi precizate în 
anexa Ia Ordinul nr. 792/ 
13/N al M.F. şi M.L.P.A.T. 
(anexa A); să posede ar 
testat RENEL pentru lu- 
crări în instalaţii energe
tice. (8094)

V A N Z A R I-
C U M PA R A R I

•  Vând colţar „Dulcineea" 
ladă frigorifică „Bosth", 
televizor color „Veg<T\ 
pe suport, cu telaeoman- 
dă. Tel. 650079,' dhpă ora 
47. (8063)

- •  Vând casă cu gră- 
■dină de 30 ari, Silvaşul de 
#os, nr. 45. Relaţii la tel.

: 545715, Petroşani. (8075) 
•  Vând caroserie ava

riată Dacia \break, tel. 
724593. 615534. (8062)

1 «  OCAZIE LA

Î* * BRAD!!! HAINE E- |  
LEGANTE SORTATE *. 
— 7000 lei/kg, TVA »

! Inclus. SACOURI I 
BĂRBAŢI, TRICO- ! 
URI, ROCHII FEMEI,! 
PARDESlE'etc. Haine 11 
nesortate BUNE — |  
3900 lei/kg; TVA in- > 
clus. Efectuăm trans- 1 

9 pbrţ xu izotermă de * 
jî 5 tone. Tel. 650961. |
|  . (3063) J
«■M1 « aw < amm «bw • «m»

•  Vând urgent tractor 
(J—650, fabricaţie septem
brie 1993, tel. 625100.

Vţ'M ' (8108)
•  Vând apartament 3 

eâmerre, zonă ultracentra
lă. Informaţii la telefon 
625271. (8121)

•  Cumpăr apartament 2 
camere, în Deva; Deva, 
tel. 626265. , (7976)

•  Vând teren intravilan 
1,3 ha, zona de agrement 
Bej'ari, Deva. Tel. 616412'

K . (8122)
•  Vâfld : apartament 2 

camere şi societate co
mercială. Informaţii , în 
Dacia, Al. Romanilor, bl. 
26, ap. 38. (8119)

•  Vând casă în Orăştie, 
str. Popa Şapcă, nr, 32. 
Informaţii la domiciliu.

A: (8120)
«. Vând Dacia 1?00, sta. 

re bună, 2 300 DM, Tele- 
fon - 627569. orele 17—2».

. (8046)
•  Vând apartament 3 

camere sau schimb cu 2. 
camere (decomandate), plus 
diferenţă. Vând maşină de 
cusut tip Singer. Tel. 
720904. 720917.

(8070)
•  Vând apartament 2  

camere, etajul 1, zona 
Mioriţa. Vând Opel Kadett 
(neînmatriculat), stare foar
te bună. Tel. 623035.

(8136)
•  '  an Dacia 1310, fa

bricai ie .1993. Tel. 619034,

între orele 16—20.
(8124)

•  Vâhd talon Trabant,
remorcă auto 400, kg, ne- 
înmatrioulabilă, conducte 
pentru irigaţii 0  100, bu
telie aragaz rusească. Tel. 
624401. (8137)

•  Vând teren intravilan, 
Deva, str. Prelungirea 
Vulcan, posibilităţi apă, 
gaz. Telefon 620443.

(8069)
•  Vând casă cu grădi

nă, curte, comuna Orăş- 
tioara de Sus, sat Costeşti 
nr. 53. Relaţii tel. 642338, 
642016. (8059)

•  Vând convenabil video 
Sharp recorder (nou), chiu-

. vetă irtox. Tel. , 627165, 
orele 18—21. *

(8033)
•  Vând garsonieră, su

prafaţă mare. Tel. 628901, 
seara. (8043)

« Vând chioşc funcţio
nabil (30 mp), vad Comer
cial. Telefon 628901, seara.

(8043)
•  Vând apartament 3

camere, ultracentral; a- 
vantajos. Tel, 62431», o- 
rele 18—19. (8045)

•  Vând Volkswagen
Transporter Bus Diesel, 
neînmaţriculat, stare . ex
cepţională. Telefon 058/ 
732762. (8038)

•  Admirabil privatiza
re. Vând teren intravi
lan, Slmeria, cu acces 
şoseaua naţională. • 661348.

(8052)
•  Vând remorcă auto 

Padiş- 300 (nouă). Telefon 
626159, după ora 21.

(8000)
•  Vând ~ apartament 4 

camere (cărămidă), parter,. 
Gojdu. Vând fân, Tele
fon 624081, Deva.

(8128)
•  Vând talon Seat Ibiza

88 cu CAR. Deva, str. 
Mihai Eminescu, bl. 105, 
ap. 3. (8039)

•  Vând teren arabil,
zona PeŞtisu Mic. Telefon 
614653. ' ' (8088)

•  Vând casă, grădină, 
vad comercial, Geoagiu- 
Sat. Informaţii Simeria, 
str. A. Vlaicu, nr. 57.

(8118)
•  Vând urgent casă, 

Simeria, str. Biscaria, nr.
. 124, preţ negociabil.
'  - ;; (8117)

•  Vând garsonieră, con
fort I. Brad, telefon 
§50213. ; (8116)

•  Vând casă, grădină, 
moară, corn. Peşteana ‘ — 
Haţeg, nr. 99. Informaţii 
fosta moară.

•  Vând apartament 2 
camere, Gojdu. Informaţii 
telefon 624423.

(8114)
•  Vând Oltcit Club, 

fabricaţie 1991, 2500 T>M. 
Telefon 614794.

• , V - ; ( 8 1 1 2 )
•  Vând Saviem izoterm.

Telefon 621445. (8113) '
•  Vând apartament 3 

camere,. decomandate, etaj 
7, Decebal, tel. 618839.

(8090)
Vând dubă izotermă 10 

t, plus remorcă izotermă 
6,5 t, stârC bună. Telefon 1 
611158, zilnic.

(8096)
«  Vând teren intravi

lan (30 ari), Dobra, luga 
Traian, Râului, 10.

(8098)
• •  Vând Renault 16. De

va, str. Bălcescu, bl. 13, 
ap. 2. (8104)

•  Vând loc veci. Deva, 
str. Eminescu. 627691,

(8103)
•  Vând Skoda 120 L — 

45 080 km. Tel, 614533. .
(8102)

•  Vând garsonieră în 
Geoagiu-Băi. Tel. 660571,

(8105).
•  Vând Fiat Diesel 4 ’x 1 

Jti casă. Telefon 61737.9,:
(8106)'

« Vând urgent aparta
ment trei camere, 6 000.000 
lei. Telefon 628805.

-  • \ (8U0) •
; « Vând cazan ţuică. (200 
litri). Deva. tel. 618203.

"/Ţi'''». (8142)
. « Vând motopompă' ir i
gat, cu motor de tractor 
(65 CP), nou. Râu de Mori, 
nr. 9. (8123)

•  S. O. Transilvania 
Group SRL din Brad 
vinde virşli en gros, la 
preţul de- 5 000 lei/kg. O- 
norăm comanda la domi
ciliu. Tel./fax 651142.

(8130/31)
•  .Vând dozator Siemens 

(3 capete), preţ 1250 DM. 
Telefon 613662.

s!3< ,  (8150)
•  Vând apartament 4

camere» sau schimb cu 
două, urgent, Simeria, 
telefon 680967. (8144)

•  . Vând casă, în Deva, 
gâz, apă, grădină 2000 mp 
(cu pomi şi vie) sau schimb 
cu apartament sau garso
nieră, plus diferenţă. De
va, tel, ' 627784, 614589. .
. (8201)

« Vând apartament 2 
camere, Hunedoara, str. 
Mureşului, 16, bl. C, 47, 
ap. 12, etaj 2, tel. 621703, 
626010. (8203)

•  Vând urgent maşină 
îmbţiteliat lichide, mese 
biliard (noi). ■ Telefoane 
622074, 622758.

. v ;  (8202)
« Vând apartament 4 

camere, excepţional, boxe, 
pivniţă. 18 Opo 000, ne
gociabil. Telefon 617571.

(8205)
« Vând certificat' Wart- 

biirg,^ motor, cutie, : piese 
schimb. Informaţii, tele
fon 655156. (5029)

•  Vând apartament 2
camere, etaj IV, antenă 
satelit. Tel. 770587, Ha-1 
ţeg. (6089)

•  -.Vând bicicletă 
Moutain îjţ bike (nouă), 
ieftin, garanţie. Tel. 
724640.

(7999)

« Societatea „Ga
rant Consulting", tel. 
616449, facilitează vân
zarea, cumpărarea, în

chirierea apartamente
lor, caselor, terenuri
lor. Cumpărătorii sunt 
serviţi gratuit.

« Cooperativa „Ha-
ţegana" Haţeg, vinde 

. prin licitaţie publică 
o -combină furaje, G 
281, de fabricaţie ger
mană. Licitaţia are 
loc în data ,de 3 apri- 

.lie 1995, ora 10, pre
ţul de pornire'este de 
8 ’ milioane lei. Tel. 

■770052, (6090)

•  Fabrica de bere 
Hunedoara vinde bere 
Kaltenecker, îmbute
liată la sticle şi bu
toi. Reiaţi) la telefon 
714244 sau 712469.

(7572)'

•  Vând URGENT casă, 
Dineu Mic, 64. Informaţii,' 
Orăştie, 642317.

(7361)
•  Vând VW Passat, ne

înmatriculat, stare de
funcţionare, 80» 000 lei, 
ataş Jupiter 5, 150 090. Ro- 
moşel, 96. (7362)

•  S.C. Alpeus Comexim 
SRL Hunedoara vinde en 
gros ulei floarea soarelui 
(1/2) — 940, zahăr — 1075, 
rom 32 grade — 833, rom 
33 grade — 814, vodcă 33 
grade — 814, vodcă. 33 
grade — 802, rachiu 28 
grade — 731 ele., inclusiv 
TVA Telefon 714626, Hu

nedoara. strada Doroban
ţilor nr. 3 (Ceangăi).

(6549)
•  Vând pasă, dependin

ţe, grădină," intravilan, 
extravilan, pădure. Lătu* 
reni, 11, telefon 712562.

; v (7565)
« Vând apartament 3 

camere etaj II, telefon 
728393. (7566)

•  Vând pui ra să>. Do-
berraan, tată campion. Tel. 
71865». (7576)

•  Vând Microbuz, Nis
san, Diesel, 2500 cmc, fa
bricaţie ’92t fără vamă 
plătită. Telefon 716W6.

(7568)
« Vând apartament 4, 

qamere, zona cantina- 
restaurant, si societate, 
Tel. 715750. (7569)

« Vând convenabil dor
mitor, canapea cu foto
lii, cuier (3 corpuri). 
712865.  ̂ (7570)

« . Vând mobilă, apar
tament 2 camere, de
comandate, zona Teatru. 
Telefon 730305. •'

■ (7571)
« Vând Ford Taunus 

1 600, fabricaţie ’81,' 1300 
DM, negociabil. Telefon 
718609. (7574)

•  Vând (schimb cu 2 
camere, plus diferenţă) a- 
partament patru camere, 
zona Auto-Moto, Telefoa
ne 717475, 722991.

(7575) *
•  Vând Lancia Prisma 

1600, motor, bord, cutie vi
teză, planetare, 2 uşi 
dreapta, casetă direcţie. 
Telefon 628763.

(607512)
•  Vând apartament 2

camere, ultracentral, Li
bertăţii, bl. J, ap. 59. Preţ 
17 000 000, negociabil. Tel. 
61,4098. (607509)

ÎNCHIRIERI
§ Ofer spre închiriere 

depozit, spaţiu comercial, 
sau atelier. Tel. 711706.

(7573)

PIERDERI
« Pierdut carnet stu

dent, pe numele Opriş 
Adela. II declar nul.

(7573)

OFERTE 
DE SERVICII

•  S.C. CERNACOM Ser
vice caută un tinichigiu 

.auto. Informaţii telefon 
711510 sau Biflturi, nr. 18 
A. . (7564)

•  ÎMPRUMUTURI IN 
LEI »— primiţi la CASA 
DE AMANET SIMERIA, 
zilnic 8—18. Tel. 661721.

(7023)
« Angajăm inginer con

structor pentru contractări 
lucrări hidroizolaţii. Cău
tăm colaborări cu fir
me. Tel. 057/280632.

(8132)

•  Executăm lucrări
de tencuieli, zidărie, 
faianţă, gresie, zugră
veli, Vopsitorie, p ar-. 
chetat, acoperişuri, 
tâmplărie, dulgherie, 
amenajări interioare. 
Informaţii tel. 626644 
şi^ 627872. (8140)^

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

« Schimb apartament 2 
camere, Simeria, central, 

cu casă particulară, Sime
ria sau împrejurimi. Te! 
619421, după ora 18.

", (8126)
« Schimb (vând) apar

tament trei camere, plus 
diferenţă. Tel. 629397. ^

(8127)--

DIVERSE
•  S.C. Nabis Prod SRL 

Haţeg anunţă infenţia ma
jorării preţurilor, înce- ţ 
pând eu 1 aprilie- 1995,

. — .... ....-fi.... (6091)

« întrucât . mandatul 
domnului DAN ClMPEAN 
Ca editor delegat al coti
dianului „ACTUAL" s-a 
încheiat în data de 15 mar
tie 1995, vă anunţăm că 
domnia sa nu-şi mai asu
mă nici o responsabili
tate In ceea ce priveşte 
conţinutul ziarului amin
tit. (8148)

•  S.G. Tăvi Com Impex
SRL Brad anunţă inten
ţia de majorare a adaosu
lui comercial 0-^200 la 
sută, începând cu data de 
18 aprilie’ 1995. '

(Sili)
•  S.G. CIP Audio Video 

Film SRL Deva anunţă 
intenţia ' de majorare a 
tarifului la închirieri Ca
sete, 400 lei, pentru o ca
setă pe 24 ore, începând 
cu dată de 16 aprilie 1995.

(8199)
•  S. G; Transilvania 

Group AP SRL din Brad 
are intenţia de a majora 
adaosul comercial până la 
300 la sută. -(8129)
'«  S.C. MUREŞUL SOCOM 

Deva anunţă intenţia de 
majorare a. tarifelor, În
cepând cu data de 15 a- 
prilie 1995. (8101)

COM EM ORĂRI

dispariţia fulgerătoare a 
bunului -lor prieten, 

NICOLAE POPA, 
din Brad, om de aleasă 

; (Hnenfe, un suflet generos. 
Transmitem sincere con
doleanţe familiei îndoliate'

•  Lacrimi fierbinţi, 
durere sufletească în
soţesc împlinirea a 
şase săptămâni de la 
nedreapta plecare în 
eternitate a dragei 
noastre

ROZALIA 
GHEORGHIŢA 

care a lăsat In sufle
tele noastre o dure
re adâncă. Dragostea 
noastră să-ţi vegheze 
somnul de veci. Fa
mi l ia.»'  (8109)

•  Se împlinesc 6 săp
tămâni de lă decesui iu
bitei noastre mame,

NISTOR DORINA, 
din Burjuc. Transmitem 
mulţumiri celor ce ne-au 
ajutat. Parastasul •— du
minică, 19 martie. Fiicele 
Ileana, Irina, ginerii Nelu, 
Tiberiu şi nepoţelul Tl- 
bişor. (607513)

D E C E S E
•  Familia Jurca, din 

Crişcior, regretă profund

•  Gu adâncă dure
re, copiii, ginerii, 
noră, nepoţii şi stră
nepoţii anunţă trece
rea în nefiinţă a celui 
care a fost

IOAN
IORDACHESCU

înmormântarea va 
avea loc duminică, 19 
martie 1995, ora 14, în 
Cimitirul Ortodox 
Orăştie. Dumnezeu
să-l ierte !

•  Soţia Crăiţa, fii
ca Garofiţa, mama 
soacră Aurelia a- 
punţă dispariţia ful-.' 
gerătoare a celui -care 
a fost,

NICOLAE POPA,
din Brad, în vârstă de 
45 ani, un soţ, tată şi 
ginere devotat, cu 
suflet blând. Nu te 
vom uita niciodată 
dragul nostru! înmor
mântarea afe loc azi, 
sâmbătă, ora 14, la 
cimitirul din Brad.

(8138)

•  Colectivul Centru
lui de Preluare SPIA 
Brad anunţă profund 
îndurerat trecerea in 
nefiinţă a colegului

NICOLAE P O ftl, 
în vârstă de 45 ani, 
conducător de înaltă 
ţinută morale şi pro
fesională. Suntem fi
laturi de familia în
doliată şi-i transmi
tem sincere condo
leanţe.

(8138)

•  Familia îndurerată 
aduce mulţumiri ce
lor ce au fast alături 
de ea şi au condus pe 
ultimul drum pe iu
bitul nostru

MIRCEA VLAD 
Dumnezeu să vă răs

plătească, iar pe el 
să-l odihnească in 
pace 1 (8193)

S.C. „CHIMICA" S.A. ORĂŞTIE 
In vederea privatizării anunţăm pe toţi foştii sa

lariaţi şi pensionari ai societăţii că pot participa Ia pri
vatizare cu carnetele de, certificate ce se vor prelua / 
de către societate Ia sediul său din Orăştie, str! Co- ; 
drului, nr. 24, serviciul personal, zilnic, între orele J 
9—14, până la data de 25 martie 1995.

Relaţii suplimentare la tel. 641671, 
int. 140, 256, 138.

iluic, intre orele | 
>95. T
I, 641250, 641670, ţ

m  ORADfA. sa. LUGOJULUI w î  k w * 094MI»tt3S7,helMMM}SM
produpe ei distribuie prin 

m  S C . I U N I A  IM PEX  S R liD E Y A  
“  9335.ureatoArele » 1

O  Ptattf*Îngheţat! ~  sertrrwnte %*- I  
« 1 ^ 0  VW» pentrn îngheţat!

\ — toate tipurile, cu perele dublu şi simplu
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